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Fordulat ?
A képviselőháznak hosszú hónapok óta
némaságra kárhoztatott termében ma
újra parlamentáris beszédek hangzottak
el, igaz örömére mindazoknak, akik beiéuntak, sőt beléutáltak a technikai obstrukció gyötrelmeibe.
Nem került rá a sor az obstrukció egyikmásik fegyverének az ártalmatlanná tételére. Nem volt szükség az elnöki hadviselés uj étappjára, mert a véderővitához szónokok iratkoztak fel.
A tegnapi nap nevezetes dátum volt a
csaknem egy év óta tartó véderővita történetében: a technikai obstrukció — habár
talán csak kis időre is, de nem lehetetlen,
hogy véglegesen — hüvelyébe taszította
mérgezett vérű „gyiklesőjét."
Akár a magukbaszállás első lépésének,
akár a helyzet által rájuk diktált rövid
fegyverszünetnek tekintsük a normális tanácskozások régóta elejtett fonalának felvételét: a rendes parlamentáris tárgyalás
hallatára nagy kövek estek le a szivéről a
magyar alkotmányos élet mindlen igaz barátjának.
A technikázás beszüntetése összefüggésben van az ellenzéki pártok közt folyó
egyezkedő tárgyalásokkal. Mielőtt a kormány és a többség elé békejavaslatokkal
járulnának, maguk közt akarnak megegyezni a véderőreform, de főleg a válasz-

nyásának vetésének az okából történt, s
nem azzal a rejtett utógondolattal, hogy a
technikai obstrukciót az agyonbeszéléssel
helyettesítsék.
Nincs semmi okunk ilyesmit feltenni, s
a két nap beszédei nemcsak tartalmánál,
de még terjedelménél fogva is kizárják az
ilyen feltevést. Am a politikai óvatosság jó
előre kötelez annak kijelentésére, hogy az
egy év óta szőnyegen forgó javaslat letárgyalása tul hosszú pórázra immár nem
ereszthető.
Amely pillanatban a kormány kétségtelenül meggyőződnék róla, hogy a védierőjavaslat ellen indult harcnak csak a formája és a módszere változott meg, d!e a
cél ugyanaz maradt: a többség akaratának meggátlása, — az esetben, — de természetesen csakis az esetben — a kormány és a többség gondoskodni fog megfelelő ellenszabályokról. Mert a kormány
és a többség lelkük mélyében meg vannak győződve, hogy nemcsak a trónnak és
a monarchiának, hanem egyenesen a magyar nemzetnek tesznek vele nagy, igen
nagy szolgálatot, ha a véderő fejlesztésének tiz év óta kinos vajúdó problémáját
megoldják
haladéktalanul.
Üdvözöljük a parlamenti viták klassziAmi az ellenzéki pártok közt folyó alkus korszakának újból való beköszöntését.
Üdvözöljük egy tartós és áldásos fordulat kudozásokat illeti, mi e pártok törekvését,
reményében. Üdvözöljük abban a hitben, hogy a függő kérdésekben egymással meghogy a viták zsilipjeinek megnyitása a egyezzenek, jóakaratú figyelemmel és roszőnyegen lévő javaslat alapos meghá- konszenvvel kisérjük.
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— jul. 17.
Édes Pisíta!

I.
Színház
primaigazgatójához.

-

jul. 17.

Drága direktorkám!
Köszönöm szépen a darabokat, amiket
küldtél. Még nem volt időm elolvasni őket,
mert az orvosom tanácsára minden fölösleges
izgalomtól tartózkodnom kell. Nagyon vigyázok magamra, hogy a küszöbön álló színházi
szezont teljes egészségben küzdhessem végig.
Szigorúan tartom a kúrát, amióta ítlt vagyok,
hat kilót fogytam és e hó végéig felviszem
legalább 9—10 kilóra. Hogy ez a veszteség
mily nyereség, azt te tudod legjobban.
Nagyon könnyen meglehet, hogy két (héttel később jövök osak haza, mert egy kis
utókura ugy kell nekem, mint egy falat kenyér. De azt hiszem, bogy ez a te terveidet
nem zavarj.a, rám etgyelőre ugy sincs szükséged. Különben is ezt a két hetet részint
'szorgalmas tanulással akarom eltölteni, részint körülnézek egy kicsit a külföldön, bogy
mii újság a divat ós egyebek terén? Szervusz,
üreg, minden jót, ha találkozol egy jó nadrágszereppel, gondolj hü kis művésznődre
Putyira.
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tójog kérdésében. Kossuth és Apponyi, a
technikai obstrukció nyilt és elvi ellenségeinek bizonyára nem lett volna kellemes,
hogy amig ők egymásközt a béke feltételeiről tanácskoznak, a másik tárgyaló fél
kedélyesen forgassa továbbra is a parlamenti anarchiának veszedelmes, kétélű
fegyverét, kihiva azáltal maga ellen a végzetet: egy elhatározott elnöknek és egy elszánt többségnek komoly, célravivő, erélyes lépéseit.
Akárkinek az erkölcsi és politikai nyomása szerzette meg a többségnek s kormánynak azt a sikert, hogy a véderő vitája a normális parlamenti tanácskozásnak a medrébe tért: mindenki kénytelen
lesz elismerni, hogy ez az örvendetes változás az ellenzék harcmodorában igen jól
bevált. Pompásan ment minden; a szónokokat nagy figyelemmel hallgatták; a pártszenvedélyek elültek; s Tisza István gróf
oly nyugodtan, oly előzékenyen, félelmetes energiájának oly mérséklésével elnökölt ma újra, mintha a békének általános
vágya, s nem a parlament felszabadítására törekvő harcos akarat hozta volna az ő
elnökségét.

Irta HELTAI JENŐ.
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a Kültelki
— A színház

ELŐFIZETÉSI AR ViDEKEN:
egész évre R 28-— félévre . . . R 14'—
negyedévre. R 7 — egy hónapra R 2.40
Egyes szám ára 10 fillér.

II.

Nyári levelezés.

Tündérlaki
donnája

Péntek, május 31

III. é v f o l y a m , 125. s z á m

Köszönöm az anzixot, amit küldött és amit
az összes „jó fiuk" aláirtak. Ne higyde, hogy
itt valami örömteljes életet élek, mert Iha állítólag nyaralok is, azért nyakig benne vagyok a
unkában. Képzelje, a direktorom
még itt sem hagy nyugodni. Három darabot
küldött, hogy elolvassam és — ez vagyok én!
— én két nap alatt elolvastam mind a hármat. Mondhatom, óriási dolgok, egyik jobb,
mint a másik, mind a hármat el fogom játszani. Azonkívül egyszerre két szerepet ,is
tanulok. Nem is győzöm már sokáig ezt a
nyaralást, szeretnék már otthon lenni az én
édes Budapestemen, amelyet mindennél jobban szeretek. Ezért nagyon valószínű, bogy
két kélttel előbb jövök haza, mint. eredetileg
terveztem. Annál ,is Inkább, mert a direktor
is eszi a májamat, hogy minél előbb jöjjek,
velem akarja az uj szezont megkezdeni. Hiszen tudja, hogy én vagycik az üdvöskéje.
Maga nem fog rám ismerni, ha meglát,
tudja-e, Ibogy amióta itt vagyok, tizenöt kilót
fogytam? Egy barátnőm, akivel itt ismerkedtem meg, báró Gubics Péterné, nagyon csábit Bécsbe, hogy ott a divat terén kissé körülnézzünk, de maga tudja a legjobban, édes
Pista, hogy én csak hazait hordok. Itt nagyon
ünnepelnek és az összes idegenek el vannak

ragadtatva a „szép magyar művésznő"-tői.
Természetesen az eddig lezajlott hat szépségversenyen én nyertem el az összes első dijakat.
Mindezt nem azért emlitem, hogy kiirja a
„Krajcáros Igazság"-ba, öin tudja legjobban,
édes Pista, mennyire irtózom attól a reklámtól. Baráti kézszorítással üdvözli önt és az
egész szerkesztőséget az ön hűséges
Putyija.
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tanácsosához.

—jul.18.
Kedves Ferdinánd !
Remélem, most már meg van nyugodva és
a féltékenységi rohamai elmultak. Még ma is
kacagnom kell, ha eszembe jut, liogy micsoda
ábrázatot vágott, amikor ezt az utazást bejelentettem önnek. Hát miért nem jött velem, ha nem akar egyedül engedni? Tehetek
én arról, hogy önnek a méltóságos asszonyt
kellett Karlsbadba kísérnie?
Háit ismételten megnyugtatom, semmi oka
arra, hogy féltéknykedjék. Itt kizárólag az
egészségemnek ós a tanulmányaimnak élek,
a legnagyobb visszavonultságban. Nem érintkezem senkivel, csak néhány arisztokrata
hölgygyei, akik ellen magának sem lehet kifogása, ihisz most már ön is báró. Ugy élek
itt, mint egy apáca; ami természetes is, kü-
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Ha e megegyezésnek valóban békés célja van; ha egyengetni kivánja az utat a
kormánynyal és a többséggel való békébenélésnek: az esetben a nemzet elismerése és hálája illeti meg, mindazokat a *
zető politikusokat és pártokat, amelyek kiveszik a maguk részét az általános békecsinálás nagy munkájából.
Eredménye azonban csak ugy lehet fáradozásuknak, ha amiben kölcsönösen
megegyeznek, ezt nem tekintik
ultimátumnak, amellyel a kormányt és a többséget
falhoz* szoritják, hanem elfogadható tárgyalási alapnak,
amelyen a kormánynyal
is tárgyalva és megegyezve, a parlamenti
béke épületét felépíthetik.
Ultimátumokkal háborúkat szoktak meginditani, nem békemüvet.
Minden megegyezés alapfeltétele azonban a véderőjavaslatok tető alá hozása.
Mert a véderő korszerű átalakítására nemcsak a monarchia nemzetközi pozíciójának
és fényének, hanem a magyar nemzet biztosságának és nyugodt fejlődlésének is
szüksége van.

Városrendezés, iparfejlesztés.
— A májusi közgyűlés második napja. —

(Saját tudósítónktól.) Megcsappant érdeklődés mellett csütörtökön dél után folytatták
a májusi közgyűlés. A teremben semmi sem
volt már a tegnapi izgatott hangulatból, vita
alig volt, a tanács előterjesztéseit majd minden tárgynál elfogadták. Főleg városrendezési kérdéseket tárgyaltak, néhány fejlődő
ipartelepnek adományoztak ujabb területeket
és egy csomó segélyezést intéztek el. Rózsa
Mihály városbirót nyugdíjazta a közgyűlés,
amely jelentősebb dolgot különben nem intézett el.
Az ülés végén az elnöklő polgármester a
tanácskozást elhalasztotta junius 11-ikére,

lanben nem fogadnának be a legmagasabb
Jkörökbe.
Ne aggódjék tehát kedves Ferdinánd, mindenképen méltó vagyok az ön szerelmére és
szeptemberiben, 'ha viszontlátjuk egymást,
emelt homlokkal és pirulás nélkül állhatok
m a j d ön elé, hogy ön a fülembe iktassa azt a
bu'tont, amelyet jó magaviseletem jutalmául
kilátásba helyezett. Addig is, m i g ez megtörténik, nem idegenkedném egy legalább háromnullás csekktől, ment ha valaki lépést
akar tartami az arisztokráciával, az pénzbe
kerül. Csókolom magát, édes bogaram és vagyok a maga önzetlen és hü
Pu'tyikája.

amikor is a zárszámadást és a S z A K segélyezésének kérdését tárgyalják.
Részletes tudósításunk a következő:
Elnök Lázár György dr polgármester.
Jegyzők Tasclüer Endre főjegyző, Tóth
Mihály tiszteletbeli tanácsos és Ferenczy Béla
aljegyző.
Az ülés megnyitása után Tmchler Endre
főjegyző felolvasta a m ú l t ülés jegyzőkönyvét, amelyet hozzászólás nélkül hitelesítettek.
Elnök bejelenti a következő póttárgyakát:
A tárnátok lakbérilletménye 1907-ig visszamenőleg, az atlétikai klubnak tiz éven át
éven kint ezer korona segély megszavazása,
1911. évi zárszámadás és a vásárcsarnok tervpályázatának kiírása.
Bokor Pál polgármester-helyettes javaslatára kimondotta a közgyűlés, hogy a Szentháromság-utca gyalogjárdáinak aszfaltozási
munkáit elhalasztják arra az időre, amikor
az utcát véglegesein feltöltik és a kocsiutat
is kikövezik.
A Munkácsy- és Kálmán-utcák végleges
feltöltését nem rendelik el ós a két utcát csak
a felsővárosi templom magasságáig töltik fel
és Franki Antal indítványára azt is kimondotta a közgyűlés, hogy ezekben az utcákban
a mostani petróleumlámpákat gázlámpákkal
cseréli föl.
A közvágóhidi vendéglőt lakásokká alakították át. A közgyűlés annakidején sokalta
a tanács által 'kért 5000 koronát és 1200 korona
költséget szavazott meg erre a, célra. Ez a
költség kevés és a tanács kérésére a közgyűlés, Pillich K á l m á n hozzászólása után, még
800 korona póthitelt szavazott meg.
Bokor Pál polgármester-helyettes előadja,
hogy eddig a Bodomi-rétből kétszáz holdat
nem adtak ki, mert azon a város lovainak
termelték takarmányt. Miután a földek ára
fölment, javaslatára kimondotta a. közgyűlés,
hogy a kétszáz haldból ezúttal 150 holdat hérbeadnak és csak ötven holdat tart meg magának a város.
A korosolyató környékét, vagyis a vasúti
palotát körülvevő utcákat most rendezik. A
rendezendő utcák világításának terveit és
költségvetését a mérnökség elkészitette. E
szerint 33 gézlámpát állítanak föl az utcákban. Erre az évre ötszáz koronát tesz ki a

sod a „Krajcáros Igazság"-bain, hogy hat
szépségversenyben az összes dijakat megnyertem és hogy itt mindenki ünnpeli a szép
magyar színésznőt. M i van ezen megdöbbenni
való? Nem élhetek ugy, mint iegy apáca; nem
vonulhatok vissza a társaságból, nekem tündökölnöm kell, mert ez a mesterségemhez tartozik. Hogy folyton iratok magamról? Csodálom, hogy te, mint színész, ezt rossz néven
veszed. Hát te nem íratsz folyton magadról?
Nekem a lehető legnagyobb szükségem van
a népszerűségre és a reklámra, még a „Krajcáros Ujság"-éra is. Csak ezért írtam Pistának, semmi másért. Te tudod legjobban, hogy
nekem nem kell az a mamlasz, mert én csak
téged szeretlek. Tehát légy okos! Ezer csók'
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hősszerelmeshez.

Kedves Tihamér,
magam is türelmetlenül várom m á r a napot, amelyen végre oltár előtt is örök hűséget esküdhetünk egymásnak. Sajnos, ez később lesz, mint eredetileg terveztük, mert két
héttel tovább kell itt maradnom. A kúra
ugyanis nem ütött be, ahelyett, hogy fogyt a m volna, már eddig is 4 kilót hliztam és e
hónap végéig föltétlenül fölviszem liat kilóig.
Hogy ez a nyereség milyen veszteség, azt te
tudod a legjobban. Épen azért muszáj valami
(tengeri fürdőre elmennem, az orvosom is
'mondta, hogy attól biztosan inegfogyok.
Csodálkozom azon, hogy
féltékenykedel.
Ennék, fiam, a m i házasságunkból hiányoznia kell. Azt irod, hogy megdöbbenve olva-

Ugyanaz

— A legszigorúbb

kritikusához.

— jul. 23.
Rossz ember,
h á t . még most sem szent a béke? H á t még
mindig haragszik rám? Bántani fog a jövőben is? Pedig higyje el, nem érdemlem meg.
H a tudná, milyen szorgalmas vagyok, h a
tudná, mennyit 'tanulok! Magammal hoztam
az ön kritikáit ós azt az érdekes tárcáját, a
melyet a hazai operette-viszonyok elfajulásáról irt, különös tekintettel én reám. Ez a
tárca az én bibliám. Mindennap háromszor
elolvasom. M á r jobban tudom, mint akármelyik szerepemet.
És mindez miért? Oh, ne higyje, hogy

légszeszvilágitás bevezetése. Az összeget Kovács József dr hozzászólása után, a közgyűlés
megszavazta.
Weiner Miksa a kérdésnél megkérdezte a
a tanácstól, miért nem tesz valamit a világítás fejlesztése érdekében. Van sok utca a városban, amelyet egyáltalában nem világítanak.
Elhatározta a közgyűlés, hogy Szűcs Mih á l y Szeged mezőgazdasága cimü könyvét
háromezer korona költséggel kinyomatja.
Gaál Endre dr előadja, hogy az elemi iskolák javításának költségei állandóan emelkednek. Javasolja ezért a tanács, kérjenek a
minisztériumtól 25,000 korona hozzájárulást
a javításokhoz. Az előterjesztést elfogadta a
közgyűlés.
A Stefánia-sétány világítására az eddigi
költségen felül a közgyűlés a tanács javaslatára évi 807 koronát szavazott meg.
Gaál Endre dr tanácsos javasolta, hogy
szervezzenek Szegeden csecsemőgomdozó-intézetet. Javasolja, hogy állítsanak föl csecsemőgondozó dispensairt, egy rendelőhelyiséget,
ahol ingyen gyógykezelésben részesitik a
csecsemőket, akiknek irigyein gyógyszert és
táplálékot is adnak. Erre a cétía 3000 korona
szükséges. Inditványozza a tanács, hogy a
minisztériumtól az intézmény
fejlesztésére
háromezer koronát kérjen és kérje föl a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló 24,000
koronás alapítvány kamatait is engedje át
erre a célra ós bizza meg a tanácsot, hogy az
intézmény fejlődése érdekében a szükséges
lépéseket tegye meg.

' Falta Marcel dr kéri, 'hogy fogadják el a
tanács javaslatát. A közgyűlés a javaslatot
egyhangúlag el is fogadta.
A közgyűlés ezután az iskolák padlóinak
olajozására 600 koronát, a siketnémák intézetének évi 300 korona segélyt, a szegedi dalárdának 600 és a polgári dalárdának 500 korona segélyt, a szegedi tornaegyletnek 400
koronát, a szegedi jótékony inőegyesületnek
2000 korona rendkívüli segélyt, a diósgyőri
evangélikus templomra 25 koronát, a munkácsi Árpád-szoborra 100 koronát szavazott
meg.
Balogh Károly tanácsos javaslatára az
államsegélyben nem részesült tisztviselőknek
az eddigi pótlékot szavazta meg a közgyűlés.

azért, mert jó íkiritikát akarok kapni magától! Annyi jó kritikát kapóik, hogy eggyel
(több vagy kevesebb, igazán inem számit. De
meg akarom hódítani magát, tetszeni akarok
magának, csak magának, laiki számomra mindig a hozzáférhetetlen objektivitást, a megvesztegethetetlen igazmondást képviselte. Ha
egy igazi férfira gondolok, maga jut az eszembe, kedves, kegyetlen barátom. Én remélem,
hogy ez a ínyár, az én megfeszitett munkálkodásom, meghozza a várva-várt eredményt
nekem: az ön barátságát. Vagy legalább egy
kis lágyságot abba a ridegségbe, amellyel ön
az én színpadi szereplésemet nézi. Épen magától fáj ez nekem. Istenem, egy gyönge nő,
aki egyedül áll a világban, igaz barátok nélk ü l ; egy nő, aki a hívságos földi dolgokkal
nem törődve, kizárólag osak a Szépnek, a
Művészetnek él, megérdemli azt, hogy épen
az forduljon el tőle, akit az egész világon
legtöbbre becsül? Sürgősen befejezem a levelemet, inert máris kelleténél többet árultam
el érzelmeimből éa attól tartok, hogy még
többet találnék mondani. Isten vele, édes hóhérom, gondoljon néha a szegény, szánalomra méltó és jobb sorsra érdemes
Putyira.
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Édes Coraliem,
maga most kér tőlem pénzt? M e g b o l o n d u l t ?
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Elhatározta a (közgyűlés, hogy három kisegítő vámszedőt alkalmaznak, merít a vámhivatalokban sok a munka. A vámházaknál
építendő mosókonyhák és fásszinek építésére
1750 korona póthitelt, az adóhivatal bútorozására pedig 1764 koronát szavaztak meg.

Balogh Károly tanácsos javasolja, hogy
Rózsa Mihály községi bírót junius hó elsejétől
kezdve nyugdíjazzák és részére 2508 korona
évi nyugdijat állapítsanak meg. Javasolja továbbá, hogy Zsuffa József vámpénztárnokot
évi 1700 koronával és Csáki István rendőrörsparancsnokot évi 660 koronával nyugdíjazzák.
PiUich K á l m á n hozzászólása után a közgyűlés elfogadta a tanács javaslatát azzal a
módosítással, liogy Zsnffa Józsefet augusztus
elsejétől nyugdíjazza.
Srasser

M a n ó n a k , a Baross-étterem

tulajdo-

nosának megengedte a közgyűlés, hogy helyisége elé, a Dugonics-térre és a Tisza Lajoskörutra asztalokat rakjon ki.

Balogh Károly tanácsos ismertette azután
azokat a telekvételd ügyeket, amelyek már
háromszor ki voltak a közgyűlés tárgysorozatára tűzve. (Előadta, hogy Rainer Károly
és Fia cég, Körmeiwly Mátyás és a Kiszombori Kisárfonó Részvénytársaság üzemük kibővítésére telkeket kértek a várostól. A
Rainer cég a Buvártó területén 2000 négyszögölet, Körmendy Mátyás ugyanott négy
holdat, a kosárfonógyár .pedig a Petőfi Sándor-sugáruton 301 négyszögölet kér kedvezményes áron. M i n d a három cég nagy sikereket tud felmutatni az ipari fejlődés terén és
ezért megérdemlik a városi támogatást. A
közgyűlés ezután névszerinti szavazással teljesítette a kéréseket.
A Kertész-féle zárgyár is kért telket a
Buvártó területéből. Minthogy a közgyűlésen
felszólalások hangzottak el, amelyek különösnek találták a kérésnek most való teljesítését, Balogh Károly előadó megnyugtatta
a közgyűlést, hogy szigorú feltételekhez kötik és ha azokat a gyár nem tartja be, a telek visszaszáll a városra. A felvilágosítás
után ezt a kérést is teljesítette a közgyűlés.
Néhány szabadságolási kérelmet intéztek
még el, majd elnök a közgyűlés folytatását
junius 11-ikének délutánjára halasztotta.

Várjon, amig hazajövök, akkor kifizetek
mindent kamatostul. Soha még olyan gyönyörű és kellemes nyaram nem volt, mint
az idén. Magának, aki az összes titkaim letéteményese, bátrain megírhatom, mert tudom, hogy nem fog visszaélni vele. Ünnepelnek borzasztó módon. Az egész fürdő értem
rajong. Minden este meg vagyok kiva, óriási
vacsorákat rendeznek a tiszteletemre. Tegnap egy orosz nagyherceggel vacsoráztam,
ma a Rotsöhild-csoport egyiik fiatal tagjával
ebédelek. Ez igy megy, amióta itt vagyok.
'Semmihez sincs időm, a kúrát nem tudom
tartani, arról, hogy tanuljak, szó sem lehet.
Vérző szívvel gondolok arra, hogy nemsokára itt kell hagynom ezt a gyönyörű helyet
és haza kell térnem az unalmas Budapestre,
ahol ezer meg ezer féltékeny szem szigorú
ellenőrzésének vagyok kitéve. De hát sajnos,
ezen nem lehet segíteni! Viszontlátásra drágám, öleli, csókolja
Putyi.
VII.
Ugyanaz

—

Aladárhoz.

— jul. 30.
m a utazom innen Bécsbe, várj ott rám. Onnan együtt megyünk tovább, hogy ezt a két
'hetet, amelyet magamnak lopni tudtam,
együtt töltsük. K i sem mondhatom, édes
egyetlenem, menniyre vágyódom m á r utánad. Milyen jó lesz ez a két hét, ismeretlen
helyen, ismeretlen emberek között, amikor
9®alk egymásnak fogunk élni! Siess ölelő karjaim közé, a forró csókok milliárdjaival vár
érted rajongó, ostoba, szerelmes
Putyid

ínségben a délvidéki
katasztrófa szerencsétlenjei.
— Országos segitségre van szükség. —

(Saját tudósítónktól.)
öriási a kár, kiszámithatatlan nagy! Az egész Délvidék
ínségbe került! Mert az árviz katasztrófája elért a legtöbb községbe, évtizedekre
visszavetett sok várost is, Lúgost, Resicabányát, Versecet, Karánsebest. Az árviz
fenyegeti már Aradmegyét és Arad városát, elöntötte Makó határának egy részét.
A Maros félelmetesen nő, annyira, hogy
Szegednél is észrevehető már a rohamos
folyóviz-emelkedés. A Maros a tápéi torkolat fölött is megduzzadt, ugy hogy minden jel szerint több ezer hold föld huszonnégy órán belül viz alá kerül!
A délvidéki árviz borzalmas nagy területet hatalmába kerített. Temesvártól
majdnem Szeged határáig terjed a tengere. Mert minden tenger. A községek
ugy emelkednek ki, mint a megtépázott,
félig elsülyedt szigetek.
Amint végigolvassa az ember az étkezett' hireket, el sem képzeli hirtelen, hogy
például minő rettenetes kárt jelent az, midőn százezer ho\d földet önt el a vizáradás. Beláthatatlan tenger terül ott el, a
piszkos vizár alatt, tengernyi csapással és
pusztulással. És ilyen hirek egymást kergetve jönnek három-négy megyéből, anélkül, hogy szűnne a veszedelem. Milliókat
emlegetünk, pedig lehet, hogy már a száz
millió körül jár az ország kára: a jó Isten
csak a megmondhatója, hogy mi és menynyi veszett oda.
Nem lehet e jelentéseket megdöbbenés
nélkül olvasni még annak a városi embernek sem, aki nem is tudja maga előtt érzékeltetni, hogy az a viz, ami most gyilkos mennyiségben hullott az égből, rettenetes pusztítást vitt véghez, mintha ágyukkal ostromolta volna az ellenzék azokat a
megyéket.
Izgalmas hireket hoznák mindenfelől az
ország különböző pontjairól szóló táviratok s a tudósítások nyomán kétségbeejtő
katasztrófák borzalmas képe elevenedik
meg szemeink előtt. Rettenetes veszedelem sújtott le újólag a délvidéki megyék
községinek egész tömegére s a felszabadult vizek szilaj áradatának áldozata lett
három olyan város is, melyet az utóbbi
években többször meglátogatott az elemek
csapása. Resica, Karánsebes
és Lúgos milliókra menő károk szenvedésével majdnem
teljesen romhalmazzá dőltek s az épségben
maradt épületek is szinte kivétel nélkül
olyan állapotban vannak, hogy az újjáalakítást nem kerülhetik el. Száz és száz község koldusbotra
jutott népe kiált segítségért rettenetes sorsában s a kormány volt
az első, mely védelmét, támogatását, segítségét és közreműködését nyomban odairányitotía azokra a helyekre, hol a veszedelem legnagyobbnak mutatkozott. A
mai minisztertanácson a kormány tagjai
újólag az árvizsujtotta megyék és városok
siralmas helyzetével foglalkoztak és minden irányban megállapodtak a sürgősen
folyamatba teendő további segélyakció
módozataiban.
A Délvidéket
két éven belül
harmadszor pusztítja el az árviz, A Délvidék csen-

des, kis folyócskái, "apró patakocskai széles, vad, bömbölő áradatokká növekedtek
immár harmadszor és zúgva, rombolva
vágtatták neki a községeknek, elpusztítva
a gyönyörű vetést, az emberek keserves
munkáját, kicsiny vagyonkáját és azontúl
sok emberéletet is. Harmadszor történik
mindez és a harmadik veszedelem után
sem lehet megállapítani, hogy az árvíznek mi volt az oka. Megváltozott-e az időjárás annyira, — és ez a legvalószínűbb
féltevés, — hogy az esőzések víztömegét
a folyni nem tudták befogadni, avagy pedig az erdőirtások révén kopárrá lett némely hegységek sziklafalain omlott-e le
oly gyorsasággal a viz, hogy a folyók kiáradtak. Majd megállapítják ezt a szakemberek, miránk csak a krónikás szomorú
tiszte vár, lejegyezni az áldozatok számát, rámutatni a rettenetes kárra és felhívni az országos közfigyelmet arra, hogy
Krassóban, Torontálban és Temesben ezer
és ezer család maradt kenyér nélkül, hogy
csak Lúgoson a kár meghaladja a négy
millió koronát, hogy az összes kár olyan
horribilis összegre rug, hogy az a nemzeti
vagyonnak is erős károsodását jelenti. Országos segélyakciót
kell indítani, — igen,
elsősorban igen nagy segélyt a kormánytól, segélyt a törvényhatóságoktól, segélyt
az ország közönségétől, a tönkretett, koldussá paskolt föl népe részére. Alább olvasóink bőséges tudósításokat találnak a
Délvidék minden részéből az árviz pusztításairól:
A K R A S 8 Ö M E G Y E I KÖZPONT A K C I Ó J A .

Issekutz Aurél, a vármegye ezerkezü alispánja, kii az utolsó árvizveszedelem során
olyannyira kitüntette magát s annyi tapasztalatot szerzett, szombaton délután családjával Dévára utazott s nem jöhetett vissza a
pusztulás napjaiban. Helyette Talajdy Zoltán dr intézte az ügyeket az alispáni hivatalban s a sürgős segély elnyerésére minden
lehetőt elkövetett. Táviratozott a belügyminisztériumba gyors pénzsegélyért, a kormány azonnal küldött táviratilag 6000 koronát, — ez azonban még a megyéből érkezett
rémhírek hatása alatt történt. Telefon utján érintkezésbe lépett a megye főjegyzője
a kereskedelemügyi kormánnyal, a fővárossal, Temesvárral, Szegeddel, Araddal szivattyúk küldéséért, — fáradozása azonban ez
irányban eredménytelen volt. Még a földmivelésii kormánytól remél gőzszivattyut kapni.
Táviratozott a honvédelmi miniszternek a
póttartalékosok és tartalékosok fegyvergyakorlatainak elengedése iránt s a miniszter a
következő sürgönnyel felelt:
„Krassó-Szörény
vármegye
községeiből bevonult tartalékosok
és póttartalékosok tartalék
viszonyba
helyezését
elrendelem".

>

Medve Zoltán főispán Budapestre utazott,
hol Issekutz Aurél alispánnal együttműködve, Lúgos város árvizkároslultjai számára
nagyobb összegű sürgős segélyt iparkodik :a
belügyi kormánytól kieszközölni. E törekvés
lelkes támogatójává szegődött Jakab ffy Elemér országgyűlési képvisélő is és még többen.
A KORMÁNY

RÉSZVÉTE.

Lukács László miniszterelnök a következő
táviratot intézte Krassómegye, alispánjához:
„A vármegyét
ujabban
trófa a kormányt
mélyen
nák nevében ugy a megye
az elemi csapástól
sújtott
részvétemet
fejezem
ki.' 1

ért súlyos
kataszmegrendítette,
anközönségének,
mint
lakosságnak
igaz

Jakab ffy Ipire valóságos belső titkos tanácsos, belügyi államtitkár, az alábbj ^icUv
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hangú sürgöny nyel fordult Issekutz alispánhoz:
„Annál
a szoros benső
viszonynál
fogva,
mely engem, a vármegyéhez
fűz
és
melyei
minden
körülményék
között ápolok,
szivem
egész melegével
osztozom a megyét ért határtalan csápos feletti
fájdalomban."

TORONTÁLMEGYÉBEN TIZENÖT
MILLIÓS A KÁR.
Szörnyű katasztrófa nehezedett a megáradt Temesből Torontálmegye egyik virágzó vidékére. A vizár, mint már jelentettük, elöntötte Csebze és Macedónia
községeket egész határukkal együtt. A két
község a vizár következtében el van szakítva a világtól s igy csak most lehetett
alapos értesítéseket szerezni s ezek az értesülések borzalmas képét nyújtják a katasztrófának.
Az árviz Csebze községet
egészen elpusztította
s Macedóniát
teljesen
elöntötte. Ötvenezer
hold viz alatt van minden
termésével
együtt ugy, hogy mintegy tizenöt millió korona kárt okozott az árvízkatasztrófa.
A vármegye vezetősége a legnagyobb
önfeláldozással intézi a mentési akciót s
Jankó Ágoston udvari tanácsos, alispán
maga személyesen vett részt a mentésben,
csónakon járva a rohanó árban s az áldozatokat maga helyezte biztonságban.
ROMBADÖLT, ELTEMETETT FALU.
Legnagyobb a pusztulás Gsebze községben.
Itt (törvénvén a gátszakadás, a rohanó vizár
iszonyú erővel rontott a falura s mindent
valósággal elsöpört. Egymásután döntötte le
a házakat s tegnap délutánra már az egész
falu rombadőlt.

A viz, amely a községbein két-

három méter magas, az összes épületeket
rombádöntötte, ugy, liogy mindössze tiz téglából épült ház jelzi, liogy itt valaha község
volt.
A házak romjai is mind viz alatt vannak
s amerre a szem ellát, tenger vizet látni. Az
árviz elől éjszaka sokam nem menekültek el
i d e j e k o r á n s ezeket az összeomló
házak
guk alá temették,
ugy, hogy a község
közül többen
odavesztek.

malakói

Hogy hámy emberélet pusztult el, azt csak
akkor lehet megállapítani, ha a viz eltakarodik s a romokat felkutatják.
A megmenekült nép részben Gyülvészen,
részben a töltésen tanyázik s itt látja el őket
ideiglenesein a hatóság élelmiszerekkel.
A vizár természetesen nemcsak a községeket, hainem egész határukat elöntötte. Nemcsak házakat döntött romba, de az egész évi
termést elpusztította.
Ötvenezer
den termés

hold föld
elpusztult.

került viz alá és minR e n g e t e g a. k á r .
Ma

még ki se lehet számítani, de a szakértők a
romhadöntött házakkal és az elpusztult terméssel együtt a kárt tizenötmillió
koronára
becsülik. A lakosság a legkétségbeejtőbb helyzetben van s szomorú jövő elé néz. A segélyakció teljes erővel megindult s a pillanatnyi
nyomortól meg van óva a nép. Hogy aztán
mi történik az emberek ezreivel? — ki tudja!
Ó R Í Á S I K Á R VERSEC VIDÉKÉN.
Á délvidéki árviz" Vérsec környékét sem kímélte meg.''Nemcsak á Karas, a'Meszics és a
Temes áradt ki, hanem folyóvá dagadt és elárasztotta az egész környéket valamennyi ártatlan hegyipatak ócska is.
Meszesfalvát elöntötte a Meszics vize, a
község .viz .alatt áll. A verseci tűzoltóság vonult ki a lakosság segítségére. Az áradat kidöntötte a, kerítéseket, hatalmas szálfákat,
sőt számos szekeret is ragadott magával és
vitte le Ver-sec fqjé. Versecen ezek az uszó
torlaszok sok kárt okoztak, főleg azáltal,
hogy elhordták a most épülő uj Meszies-hid

állványait és megrongálták az épülő hidat
is. A Meszics kiáradt a város külterületén
és különösen a kis rétben okozott jelentékeny
károkat. A Moravica patak is kiöntött és elborította a

szántóföldeket.

Berkeszf alván

Erményben és Temesváron a földek viz alatt
állának. Gátalja

és Vársomló

közt a viz alá-

mosta a Délkeleti vasút töltését.
Varadiáról elszomorító hirek érkeznek. Az
áradat milliónyi károkat okozott. Pünkösd
vasárnapján, délelőtt tizenegy órakor miséről
jött a nép, mikor hire érkezett a Karas áradásának. Ileszler Emil jegyző nyomban megtette a kellő óvintézkedéseket, de minden
hiábavalónak bizonyult. Délben már félrevert harangok zúgása hirdette, hogy a község házainak falait nyaldossa az ár. Az
ujabb felhőszakadások tetézik a veszedelmet.
Az óriási víztömegek rombolva, zúgva törtettek le a hegyekről és elsöpörtek maguk elől
minden akadályt.
Kákófalva

és Székás telefonon könyörgött

segítségért, mindkét falu teljesen viz alá
került,
Korossy György főszolgabíró szakadó esőben sietett ki a veszélyeztetett helyekre és
még az eső beállta előtt közmunkára rendelte
ki az összes munkabíró embereket, A községekben sok a vályogból épült ház, tartanak
tőle, hogy ezek mind össze fognak dőlni. A
vetésekben milliónyi károkat okozott az
áradás.
KARÁNSEBES

RÉMNAPJAI.

Még alig tüntették el dolgos kezek a másfél év előtt történt, kettős árvízkatasztrófa
nyomait s pünkösd vasárnapján ujabb árviz
pusztította végig Krasszószörény vármegyét,
iszonyú rémületbe ejtvén a lakosságot melynek még élénk emlékezetében vannak az
1910-ik évi juniusi és szeptemberi árvizek
borzalmai. A kár ismét kétségbeejtően nagy.
Meghatározni pontosan még most lebetelen.
Aminthogy lehetetlen még most a katasztrófának is pontos képét adni, mivel a legnagyobb veszedelmek színhelyén: a karánsebesi
járásban levő Bisztra-völgyében mindennemű
vasúti-, kocsi-, telefon- és 'távirdaösszekötteiés megszakadt. De ha a Temesben lezúduló
rettenetes vizmennyiségből — mely a múlt
árvizek legnagyobb magasságát is 10—20
centiméterrel meghaladta — következtetni
lehet: a pusztítás, a kár nem lehet sokkal
kisebb a két év előttinél, legfölebb csak anynyiban, hogy az emberek azóta talán okultak a szörnyű tapasztalatokon s óvatosabbak
lettek s igy a. borzasztó áradatnak már kevesebb pusztítani való jutott.
Ismételjük: teljes és biztos képet adni ez
uj katasztrófáról még most inem lehet. Karánsebesről sehova nem mehet és oda sehonnan
nem megy most vonat, posta nincs, a telefon
és távíró épen a veszedelmek helyein van
elpusztulva, ugy, hogy csak nagy kerülőkön
érkezett töredékes jelentésekből s egy-két
véletlen részlet-szemtanú szakadékos híradásából alkothatunk róla hozzávetőleges képet.
De ez a vázlatos kép is borzalmas.
É R D E K E S EPIZÓDOK.

Lugosi tudósítónk irja: Följegyeztem néhány érdekes epizódot, melyek a mentőakciónál lejátszódtak.
Molnár Dezső honvédezredes a honvédség
élére állva, intézkedett a legénység elhelyezésén. De a.demokratikusan gondolkodó ezredig elől járt a példával. Midőn a később ledőlt
uj vasbeton hid oldalához ütődött a kettészakadt uszoda egyik része és a hídnál fenn ;
is akadt, attól lehetett tartani, hogy az áradat nyomása által a hid elpusztulását Ifogja
eredményezni. Az ezredes csákányt ragadott
és néhány
legénynyel széthasogatta az
uszodarészt, ugy, hogy a liid alatt elúszhatott.
Török Lajos rendőrkapitány az Andrássysétányon lakott, Maga a buzgó főkapitány
minden percét az óvóiintézkedéseknék szentelte, igy teljesen megfeledkezett arról, hogy
családja és aznap jött. vendégei mily veszély-

ben forognak. Vasárnap délután már teljesen elöntötte a viz azt az utcát és a kapitány
csak más utcák megkerülésével juthatott
haza. Midőn az udvarba ért, látja, hogy hozzátartozói a liáz falán bujkálnak ki, mert az
ajtón már lehetetlen volt menekülniük.
Vásárhelyi Géza honvéds'zázados a Temes
balpartján, az uj betoniiidfőné]. teljesített
szolgáltót. .Észreveszi, hogy egy háztetőn
négy asszony lobogtat kendőt és kiált segítségért. Maga mellé vette tehát Bálint szakaszvezetőt, Lovász és Albert György tizedeseket és ezeket maga előtt küldve, rohant át
a veszélyben forgó hídon Az elsők átfutottak,
de midőn Vásárhelyi százados az utolsó lépést akarta tenni, a hid minden előzetes ingás nélkül, egy hatalmas bullámtömeg következtében, rettenetes morajjal bedőlt és eltűnt
a folyó medrében. A századosnak szerencséje
volt, mert a hullám oda vágta a parton levő
fák egyikéhez és a rémületes pillanatokat átélő százados még sem vesztette el lélekjelenlétét, megragadta a fát és felmászott rája. Percek multán már hozzálátott a háztetőn levő
asszonyok megmentéséhez, mely bravúrosan
sikerült.
Az egyik háztetőn életmentési akciót folytatott ihat katona. De a viz oda is utánuk iramodott és már a katonák is életvszélyhen
forogtak. De egy, ia másik utcán tu'tajozó
kaptafagyári munkás, ki azelőtt tengerész
volt, észrevette a megrekedt mentőket, előre
evezett, a ház közelébe érve, feldobta a 'derekára kötött mentőkötelet és igy sikerült, is
neki az embereket megmenteni, akik örömükben a magasba emelték a. merész munkást.
Az egyik utcában egymás mellett lakik egy
jól szituált kereskedő és egy muzsikus cigány.
A kereskedő nagy kárt szenvedett, de még
maradt szép pár ezreeskéje: lesz mit aprítani
még a — pinkapohárba is. A muzsikus vagyona a bútora volt. Épen oda érek, midőn a kereskedő ós hozzátartozói velőkig ható jajveszékeléssel verik fel az összeomlott házakkal
teli utcát és folyton hangoztatják:
— Jaj, jaj, tönkre mentünk!
A muzsikus cigány könnyes szemekkel keres valamit beomlott lakása tömerlékei között, Talán ékszert, talán más értékeset; ki
tudja! De inini, egyszerre meglát valamit az
udvaron beverő romok között. Alábújik és
előhúz onnan egy csuromvizes, de élő kis
kakast és örömíivalgással felkiált:
— Oli tu damne Zue meu! (Óh, én istenem!) —
h á t a z én egyetlen

jószágomat

m é g sem pusz-

títottad el . . .

ARADOT IS ÁRVIZ FENYEGETI!
Aradmegyében harminc órája folyton
esik az eső. A marosmenti községek lakosai napok óta a töltéseket erősitik, de nagyon kevés a remény, hogy tudnak menekülni az árviz pusztításától. Solymos község fele viz alatt áll. Aradon a katonai vár
gyakorlóterét is elöntötte a viz. Ha az eső
és a Maros áradása tovább tart, Aradot
is árviz
fenyegeti.
MAKÓN IS FENYEGET AZ ÁRVIZ.

A Maros Makó határában
is kilépett fl
medréből.
Tegnap egy méter áradást mutatott a folyó. Az áradás mára növekedett
s a folyómenti Szugoly-nak nevezett lapályos határrész viz alá került.
Az árviz, mely a kocsiutat elvette, a folyóhoz való közlekedést mára már- megakadályozta.
A makói rendő'rkapitány kerékpáros
rendőrt küldött ki az áradás megfigyelésére és észleleteinek időközönként való bejelentésére.
Az elterjedt hirek mindazonáltal túloznak arról a veszedelemről, mely ezek szerint a Maros kiöntése folytán Makó város
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határát és környékét fenyegetné, bár anynyi tény, hogy a Maros felső folyásában
negyven centiméterrel haladta meg az idei
pünkösdi áradás az eddigi legnagyobb
áradást, de igy is csak a töltésezetlen szakaszokon tudott pusztitani.
Az árvédelmi építmények és intézmények a vetések elöntését, az utak és vasutak megtámadását mindenesetre megtudják akadályozni. Igy Makó városát veszedelem közvetlenül nem fenyegeti.
FENYEGET A DUNA.
Budapestről telefonálják késő éjjel:
Mind veszedelmesebb
a helyzet
a Durmmenti községekben
is. Az esti órákban a
főváros fölött több helyen kilépett a Duna
medréből és nagyobb területet elöntött. A
veszedelem egyre nőtt, annyira, hogy Újpesten több ház vizben áll, Óbudán szintén, sőt a hajógyár viz alá került. Automobilokon mentek ki a fővárosból a szorongatott községekbe. A mentési és védelmi; munkák egész éjjel tartanak. Sokházból kilakoltatnak.
Budapesten az alsó rakodó part vizben
á',1. Kisebb károk vannak itt is.
Az alsó Duna mentén szintén nagy a
veszedelem.
A Duna rohamosan
árad.

Megegyezlek az ellenzéki pártok.
— A politikai helyzet. —

(Saját tudósítónktól.)
A képviselőház
ma tovább folytatta a véderőreform tárgyalását s ezzel párhuzamosan az ellenzék vezérei is folytatták a megegyezés érdekében a maguk tanácskozását^ hogy a
délutáni pártközi konferencián aztán alá
is Írhassák a megszövegezett egyezséget.
És alárták. A véderőjavaslat vitájában ma
egyetlen szónok vett részt negyedfélórás
beszéddel. Ábrahám
Dezső Justh-párti
képviselő mondta el az egész ülésen átterjedő beszédét, amelyet azzal vezetett be,
hogy az események a Justh-párt taktikáját igazolják, mivel a választójog kérdésének homloktérbe nyomulása a párt küzdelmének köszönhető. Sorra vette ezután
a véderőjavaslat intézkedéseit, részletesen
foglalkozott az utolsó hónapok politikai
eseményeivel, polemizált a javaslat védelmére mondott beszédekkel. Megállapíthatjuk, hogy a mai beszédet obstrukciós jellegűnek is vehetjük. Legalább olyan hoszszu és olyan üres volt. S már ma fölmerült az a nézet a többségben, hogy az
ilyen obstrukciós szinezetü beszédet se
szabad tűrni.
Délben Andrássy
Gyula gróf,
Károlyi
Mihály gróf és Kossuth Ferenc fölkeresték
Lukács László miniszterelnököt s hosszasabban tanácskoztak vele. A tanácskozásból csak annyi szivárgott ki, hogy Kossuthék tájékoztatták a miniszterelnököt az
egyezkedés kilátásairól. Apponyi Albert
gróf, Kossuth Ferenc, Désy Zoltán, Holló
Lajos egymásközt is többizben értekeztek.
Föltűnt, hogy Justh
Gyula nem vett
részt ezekben a beszélgetésekben, délig
még csak be se jött a Házba. Justh azért
elégedetlenkedett, mert az ellenzék s igy a
saját pártja is abbahagyta a technikai obstrükciót s ezzel nagy diadalhoz juttatta
Tisza István grófot. Justhnak ezenfölül ki-
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fogásai voltak az ellen a választójogi tervezet ellen is, melyet a pártközi értekezleten elfogadtak. Ma reggel már arról is
beszéltek, hogy az obstrukció vezére viszszavonul
a politikától. Délben azonban
bejött Polónyi Géza, aki előzően Justhnál
járt s nagy örömmel újságolta, hogy sikerült a haragvó Akhillest megbékíteni.
Justh Gyula a déli órákban még is megjelent a Házban. Látta, hogy ellenzékiek,
igy Justh-pártiak szintén, tanácskoznak
Szterényi
Józseffel. Justh Gyulát Szterényi beavatkozása annyira fölinditotta,
hogy a folyosón nyomban rátámadt.
— Nekem — mondotta — nem kell
olyan választójog, amit te eszeltél ki.
— De hisz nekem nincs semmiféle választójogi tervezetem, — felelte Szterényi.
— Egyáltalában semmit se fogadok el
— folytatta Justh — amiben neked részed van.
—- Nekem nincs részem semmiben —
tiltakozott Szterényi —- visszautasítok
minden gyanúsítást.
Justh ezután félrevonta a társaságból
Holló Lajost s mindenki hallhatta, hogy
szemrehányást
tesz neki, amiért Szterényit szóhoz engedlték jutni a tárgyalások
során.
Ma délután 4 órától 8 óráig tanácskoztak ellenzéki vezetők Kossuth Ferenc lakásán. Megjelentek Justh Gyula, Apponyi
Albert gróf, Sághy Gyula, Désy Zoltán,
Gál Sándor, Mezőssy Béla Bakonyi Samu, Holló Lajos, Zichy Aladár gróf, Károlyi Mihály gróf, Polónyi Géza, Nagyatádi-Szabó Mihály, Molnár János, Hock
János és Polónyi Géza. A négy óráig tartó
tárgyalás eredménnyel végződött, annyiban, hogy teljesen megállapodtak
minden
kérdésben.
A tanácskozás után Kossuth
Ferenc
megjelent a pártkörben, hol örömmel vették tudomásul az eredményt. A Kossuthpárt holnap újra összeül tanácskozni.
A Justh-pártban ma este Holló Lajos ismertette a helyzetet. Itt is örömmel vették
tudomásul az alakulást.
Justh Gyula a Délmagyar ország tudósítója előtt ezeket mondta a megegyezésről:
— Kölcsönös
engedmények
után jutottunk el a megállapodásra.
Csakis igy lehetett'az uj helyzetet létrehozni. A főkérdéseket tisztáztuk, annyira, hogy a választói jog kérdésében uj tárgyalás már
nem lesz.
A választói reform kérdését tehát tisztázták. Ma megerősítették a tegnapi lapunkban közölt választójogi tervezetet, a
mely szerint minden 24 éves irni-olvasni
tudó állampolgár választó lesz: 2 millió
400 ezer választót vesznek föl; a szavazás titkos lesz a városokban, valamint a
nagyközségekben, melyekben a lakosság
száma tizenötezren fölül van s hol 75 százalék irni meg olvasni tud; a mostani választók megmaradnak választónak.
A nemzeti munkapártban ma este sokan
jelentek meg, igy Tisza István gróf, valamint Lukács László vezetésével a párt fővárosban időző tagjai. Elénk érdeklődéssel tárgyalták az ellenzéki megegyezést és
erősen biznak abban, hogy rend lesz minden téren.
, f. .

5

A Gazdasági és Iparbank
pénztárosa agyonlőtte magát.
— Podlussányi ezredes tragédiája. —

(Saját tudósítónktól.)
A Szegedi Gazdasági- és Iparbank válságának meg van
az első halálos áldozata.
Podlussányi
Gyula nyugalmazott
ezredes, a bank pénztárosa és igazgatósági
tagja
csütörtökön
délután agyonlőtte
magát.
Az öngyilkosság hire hamar szétfutott
a városban. Mély megdöbbenést keltett
az ezredes tragikus halála. A korrekt, példás karakterű embert megviselték az utóbbi napok izgalmai. A családjának már egy
hét óta emlegette, hogy öngyilkosságba
kergetik az izgalmak. Az egész vagyonát
a bankba fektette, azonkívül sok váltón
szerepelt az aláirása. Bántotta a gondolat,
hogy vagyoni romlásba jut a családija. Az
is nagyon megviselte, hogy nyugalmazott
ezredes létére abban a bankban volt pénztáros, ahol csalásnak jöttek a nyomára és
elfogatási parancsot adtak ki a vezérigazgató ellen. Teljesen tudatában volt ártatlanságának, — amint különösen hangsúlyozott hátrahagyott Írásában, — de mégis nagyon kellemetlenül érintette, hogy
bankesalással jutott kapcsolatba a neve.
A puritán jellemű, szimpatikus ezredes
közkedveltségnek örvendett. Tizenegy évvel ezelőtt költözött Szegedre, a társadalmi életben jelentős szerepet játszott. Ötvennyolc éves korában fegyvert emelt az
élete ellen és most átlőtt homlokkal fekszik a ravatalon.
Ö N G Y I L K O S S Á G A FÜRDÖ} SZOBÁBAN.

Podlussányi Gyula csütörtökön délben egy
óra tájban tért haza a Szentháromság-utca
65. számú házban levő lakására.
Rendkívül izgatottan viselkedett. A családja ibiába kínálta ebéddel, nem ült asztalhoz.
Egy falatot sem evett. Szótlanul járt kelt a
szobában, nem válaszolt a felesége kérdéseire.
— H á t mégis hol voltál, hogy ilyen különös vagy? — kérdezte ijedten a felsége. ,
— Hogy hol voltam! Mindegy. A rendőrségen voltam. Engem is kihallgattak. J a j , az
a Fényes!...
Szokatlanul ingerülten beszélt az ezredes.
Amikor Fényes nevét emiitette, öklével az
asztalra csapott. A családja kérte, hogy feküdjön le pihenni.
— Majd megfürdöm inkább, — mondta
látszólagos nyugodtsággal — ne háborgassatok.
Mielőtt a fürdőszobába ment, az íróasztala
fiókjában kotorászott. A felesége észrevette és
megkérdezte, hogy mit keres? Az ezredes
megnyugtatta, hogy egy régi írásra volt
szüksége. Aztán megcsókolta a feleségét és a
leányát.
— Ne féltsetek, — mondta elérzékenyült
h a n g o n — engem

nem kell

félteni.

Alig öt perc múlva nagy durranás remegtette meg a házat. Az ezredes szobaleánya
megrémülve jelentette:
— Méltóságos asszony: a méltóságos ur
agyonlőtte

magát!

Podlussányi né és a leánya a fürdőszobába
futottak, ahol megdöbbentő kép tárult eléjük.
Az ezredes vértócsában, mozdulatlanul feküdt a földön. A homlokából patakzott a
vér, a kezében a tiszti szolgálati forgópisztolyát szorongatta.
Az öngyilkosságról azonnal értesítették a
rendőrséget. Ferenczy Mátyás rendőrkapitány, ügyeletes rendőrtiszt, Andrássy Ferenc dr kerületi orvos társaságában megjelent az ezredes lakásán. Az orvos konstatálta
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a halált. A golyó a homlokán keresztül az
agyába fúródott és szótroncsolta az agyvelejét. A lövés halálos volt, azonnal kioltotta
Podlussányi Gyula életét.
UTOLSÓ DÉLELŐTT A B A N K B A N .
Az ezredes-pénztáros csütörtökön reggel is
pontos időben megjelent a bankban. Szokatlanul szórakozott volt. A kérdésekre zavaros
feleleteket adott. Hirtelen fölkelt a pénztár
mellől és izgatottan járt-kelt a bankban.
— Nagyon nyugtalan volt, — beszélte az
egyik banktisztviselő — ilyen izgatottnak
még sohasem láttuk. Egy jó félóráig sétált
a bankban föl és alá. Már nem is kérdeztünk
tőle semmit, mert ugy sem kaptunk feleletet.
Amikor szükség volt, a kasszához ment és
bejegyezte a tételeket. A dolgát rendesen elvégezte. Az arca nagyon komor volt. Az önmagával vivódó ember impresszióját keitette.
Sejtettük, hogy valami különös tervet forgat
az agyában.
Délelőtt tizenegy órakor eltávozott a bankból. A rendőrségre volt beidézve kihallgatásra a bankcsalás ügyében. Szórakozottságában
az íróasztalán felejtette a cvi'kkerjét. Délután találták meg a bankban.
AZ E Z R E D E S ÉRDEKELTSÉGE A FÉNYES-BANKKAL.
A Szegedi Gazdasági és Tparbank öt évvel
ezelőtt kezdte meg a működését, Podlussányi
Gyula azóta pénztárosa a banknak. Amikor a
bank részvénytársasággá alakult, .igazgtósági
tagnak választották.
Az ezredesnek
a részvényein
kívül
harmincezer
korona
betétje van a bankban,
Az
egész vagyonát
a bankba
fektette.
Annyira
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BESZÉL AZ ÖZVEGY.
A Délmagyarország
munkatársa az öngyilkosság után beszólt Podlussányi Gyula
szerencsétlen özvegyével. A csapás nagyon
megtörte a magas, őszhaju asszonyt. A szemeit véresre sirta.
— A férjem — mondta már egy hete foglalkozott az öngyilkosság gondolatával. Folyton
panaszkodott, hogy nem birja már az izgalmakat és agyonlövi magát, Már napok óta
alig evett valamit. Idegroham bántotta, alig
tudtunk vele szóbaelegyedni.
— Mindig a bankról beszélt. Folyton azt
hajtogatta, hogy becsapták, kiforgatták a
v a g y o n á b ó l és mindennek

a Fényes

igazgató

az oka. Hiába kérleltük, hogy ne nyugtalankodjék, majd jóra fordul még minden, de
h a s z t a l a n . Egy

hét óta minden

nap

emlegette

az öngyilkosságot. Ezért nagyon vigyáztunk
rá, minden lépését figyelemmel kisértük.
— Szerdán délután is

izgalmas

bízott a bankban, különösen pedig Fényes
Marcel vezérigazgatóban, bogy a legcsekélyebb aggodalom nélkül helyezte el a vagyonát. A betét tekintélyes része különben nővére és a leánya nevén szerepel. A nővérének
tízezer, a leányának pedig hatszáz koronája
van a bankban.
A neve azonkívül igen sok váltón szerepel.

Az öngyilkosság után a bankban átvizsgálták az ezredes íróasztalát. Az íróasztal peremén egy kis fehér papirosszeletet találtak,
ezzel az aforizmával:

M é g p e d i g sok váltón
a tudtán
tók egy részére ráhamisitottá'k

Az ezredes az aforizmát csütörtökön délelőtt irta a bankban. Ez a néhány sor egyébként jellemző Podlussányi Gyula egyéniségére. Nemesszivü, barátságos öreg ur volt a
hófehér szakállas ezredes, nem ezt a sorsot
érdemelte.

lrívül, A vála nevét, E z

különben nemcsak vele történt meg. Jutkovics például azt vallotta a rendőrségen, hogy
Fényes Marcel több váltóra ráhamisitotta
Arany Károly ékszerész, igazgatósági tag nevét,
Az utóbbi napok eseményének hatása alatt
Podlussányi Gyula a
vagyoni romlását
érezte. 'Ehez járult még, hogy ujabb tizenegyezer koronát
kellett volna áldoznia a
banknak. Az igazgatóság ugyanis szerdán
délután tartott ülésén ugy határozott, hogy
az igazgatósági tagokat
szindikátusokra
osztja be, amelyek rendezik a tartozásokat.
Az ezredesre
jutott.

tizenegyezer

korona

kifizetése

L E V É L AZ IGAZGATÓSÁGHOZ.
Az öngyilkosság után Szakáll
József dr
bűnügyi rendőrkapitány átkutatta az ezredes
írásait. Sem a családjának, sem pedig a rendŐrségnek egy sor árast sem hagyott. Az iróásíztala fiókjában találtak egy félives levélpapirost, amelynek mindkét oldalán irás volt.
A levelet ceruzával irta és a gazdasági bank
igazgatóságának címezte.
A levél tartalma, a rendőrség kezén keresztül, a következő:
Tekintetes
Ártatlan

Igazgatóság!
vagyok.

Tiszta lelkiismerettel távozok az életből.
Fényes Marcel, Drágossy Kristóf és Jutkávics Géza visszaéltek az én bizahnammál és jóhiszeműségemmel. Különösen
Fényesben biztam és épen ő az, aki ebbe
•a válságos helyzetbe juttatta a bankot,
engem pedig vagyoni romlásba kergetett. Képtelen voltam már elviselni az izgalmakat és a sok megpróbáltatást. Nem
volt más választásom, mint a halál.
Egyébként pedig senkivel nincs számolni valóm.
Podlussányi

Gyula.

a nemes

szív,

irá-

25.

évfolyam.

Az aforizma alá ezt irta:
— Divat

Szalon,

Budapest,

Szakáll József dr bünügyi kapitány a
bankcsalás ügyében kihallgatta Podlussányi
Gyulát. A pénztáros a bűnös manipulációkra
vonatkozólag nem szolgálhatott fölvilágositással. Nem volt tudomása Drágossy és Jutkovics paktálásáról. Ellenben előadta, hogy
Fényes Marcelnak néhány hónappal ezelőtt
szívességből zsirált egy négyezer koronás
váltót. Fényes a váltót a szegedi Bankegyesületben leszámitoltatta. Az összegből kétezer
koronát Fényes kifizetett, a másik kétezer
koronáért pedig a bank beperelte Podlussányit. Az ezredes szerdán kifizette a kétezer
koronát Fényes helyett.

jelenetet

rögtönzött, amely után hirtelen eltávozott
hazulról. Azt mondta, hogy sürgős dolga
akadt, el kell utaznia. A leányom kocsin utána
hajtatott a Szeged-állomásra, ott azonban
nem találta. Este hazajött. Arra a kérdésemre, hogy hol volt, nem válaszolt.
— Az öngyilkosság előtt látszólag nyugodt
volt, nem sejtettük, hogy akkor akar végezni
magával. Amikor a lövés után a fürdőszobába
rohantunk, a fürdőszoba ajtaját nyitva találtuk, nem zárta magára az ajtót.
— Az igazgatósághoz intézett levelét szerdán irta. Akkor eltitkolta előttünk a tartalmát.
AZ E Z R E D E S A F O R I Z M Á J A .

— Tetteid forrása legyen
nyitója
a józan ész.

A pénztárt a könyvek összehasonlítása után
a legnagyobb rendben találták. 52,000 korona
volt a bank Wertheim-kasszájában.

PODLUSSÁNYI GYULA .
ÉS A C S A L Á D J A .
Balásy Podlussányi Gyula 1854-ben született, Versecen. Az édesatyja, balásy Podlussányi Károly főszolgabíró volt. Tizennégy
évvel ezelőtt helyezték Szegedre Trenesénből
alezredesnek a honvédséghez. Nemsokára kinevezték ezredesnek. Tiz évvel ezelőtt saját
kérelmére nyugdíjazták. A nyugdíjaztatása
után Szegeden letelepedett és öt évvel ezelőtt
belépett a Szegedi Gazdasági és Iparbank
alapitói sorába.
1877-ben nősült. Gáspár Dezső törvényszéki
biró leányával kötött házasságot. Házasságából hat gyermeke származott, azok közül
kettő él. Az egyik Irma leánya, a másik pedig
Dezső fia, aki a párkányi villamosmüvek
tisztviselője.
Két nő- és két fiútestvére van. A nőtestvérei,
özvegy Liszkovszkyné Podlussányi Fanny és
Podlussányi Ida Vácott laknak. Az egyik
fiútestvére, Jenő, Budapesten kereskedő, a
másik pedig, Attila, Pécsett nyugalmazott
vasúti hivatalnok.
A rokonságot táviratilag értesítették az
öngyilkosságról.
A TEMETÉS.
Podlussányi Gyulát szombaton délután temetik a Szentháromság-utca
65. számú
gyászliázból. Az öngyilkos ezredest fényes
katonai pompával kísérik az utolsó Útjára.
Az özvegy iránt városszerte óriási részvét
nyilvánul meg.
Az öngyilkosság után Somogyi Szilveszter
dr főkapitány rovancsolást végzett: a gazdasági bankban a bank egyik tisztviselőjével.

NAPIJHIREK
Ujabb hírek a Fényes-bankról.
(Saját

tudósítónktól.)

A Szegedi Gazdasági

és Iparbank ügyében a legnevezetesebb esemény Podlussányi Gyula, a bank pénztárosának az öngyilkossága. Emiatt egyelőre megszakadtak a tárgyalások.
Az igazgatóság minden lehetőt elkövet a
bank megmentése érdekében. A részvényeket
föl fogják bélyegezni és ötven százalékot leírnák majd belőlük. A veszteségek pótlására
elsőbbségi részvényeket bocsátanak ki, még
pedig báromezer részvényt, hatszázezer korona értékben. Reök Iván országgyűlési képvisélő, a bank elnöke kétszázezer korona értékű részvényt már jegyzett. Zsilinszky Mihály igazgatósági tag, valóságos belső titkos
tanácsos, nyugalmazott államtitkár közbenjárására pedig egy nagyobb budapesti bank
vállalkozik majd a részvények jelentős részének az átvételére.
Ebben az esetben új vezérigazgatóval, valamint az igazgatóság és a felügyelő bizottság
ifölfris&itósével folytatná a bank a működését. Ha sikerül .a válság megoldása, az mindenesetre örvendetes lesz ugy a betétesek,
mint a részvényesekre nézve.
A Gresham életbiztosító társaság, amint azt
legutóbbi számunkban megírtuk, buszonegyezer korona követeléseért csődkérvényt nyújtott be a törvényszéken a gazdasági bank ellen. Erre vonatkozólag az igazgatóság egyik
tagja a következőket mondta:
— A Gresham már nagyon nyugtalan és
csődöt kért ellenünk. Ez azonban egy cseppet
sem veszedelmes, mert a bank neki is, meg
másnak is kifizeti minden tartozását. Az igazgatóság szándikátust alkotott, amely rendezi
a bank tartozásait.
Az igazgatóság néhány tagja csütörtökön
Kecskeméten járt, A gazdasági bank százötvenezer koronával tartozik a Kecskeméti
Takarékpénztár Egyesületnek, ezt rendezték
az igazgatósági tagok.
A bankcsalás ügyében Szakáll
József dr
rendőrkapitány tovább folytatja a tanúkihallgatásokat, Csütörtökön újból kihallgatják
Jutkovics Gézát a Kucsera-féle váltók ugyeben Egyébként Eisner Manó dr, Jutkovics
védője, a vizsgálóbiró letartóztatást elrendelő végzése ellen felfolyamodást nyújtott
be a vádtanácshoz. A fölfolyamodáshoz orvosi bizonyítványt csatolt be a védő, amely
szerint Jutkovics. súlyos idegbajban szenved
és az egészségére halálosan ártalmas a fogház
levegője. A vádtanács a'legközelebbi napokban dönt a felfolyamodás ügyében.
Az ügyészségen Gergics Károly dr ügyész
tanulmányozza az ügy iratait ós ajbütlen. kezelés tényét igyekszik megállapítani
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Népünnepély a Gedóban.

ÜÉUMAÜYARÖ^SZ'Áü

meg nevemben, tolmácsolja, mindenik előtt
egyenként az én mély köszönetemet s mondja
(Saját tudósítónktól.)
A Szegedi Katolikus
meg, bogy ragaszkodásuk mily fölötte jóleső
NővédŐ-Egyesület rendezősége a junius 2-ára
s hogy reánk maguk szegediek még most is
tervezett népünnepélye alkalmával sátrakat is
gondolnak, valóban megható, melyet szivem,
állit föl, amelyekben városunk lelkes hölgyei
lelkem egész melegével köszönök. Bizony, a
árusítanak a jótékony cél érdekében. Az árumai nap egyike a legfájdalmasabbáknak. Ma
sításra a hölgyek készséggel és örömmel válegy éve volt az első nap, midőn közelről látlalkoztak, hogy ez irányú közremüködésökkel
tam a halált, mely elragadta tőlünk a legis előmozdítsák az egyesület napközi-otthona drágábbat, a legkedvesebbet, a legjobbat. S
ügyét, amelynek javára a népünnepélyt rende- bár azóta egy év telt el, nekem minden ugy
zik.
van, mintha csak tegnap történt volna. Csak
Három sátorban: szerencsekerék-, cukrászda- egy lénynyel van kevesebb a földön, de neés konfetti-sátorban folyik majd ez a nemes és kem ő egy egész világ volt! Magam is, nem
önzetlen közreműködés s előreláthatólag a leg- tagadom, sokszor gondolok Szegedre s ottani
szebb eredménnyel. Ezt az eredményt pedig jó embereinkre és sokszor oda képzelem maleginkább az a körülmény biztosítja, hogy a gam ugy, mint a múltban, az én jó férjem
rendezőség minden egyes tagjára nézve köte- társaságában. De hisz ez mind csak képzelet,
lezőleg mondta ki a „pumpolástól" való tartóz- a rideg való mást mutat! Bizony, ide befészkodást s ép ezért minden egyes cikknek az árát kelte magát a bánat és szomorúság s innen
megállapította s az árakat jelzőtáblákon fel is ez soha többet nem megy el, míg engem is
tünteti.
el nem szólit a végzetem. Ismétlem ama urakAz egyes sátrakban közreműködő hölgyek nak és hölgyeknek igaz benső köszönetemet.
névsora a következő:
Tisztelt családjával egyetemben szívélyesen
A szerencskerék-skioxb&n, Fluck Dezsőnó al-ödvözli özvegy báró Bánffy Dezsőné, s. k.
elnök vezetése alatt részt vesznek: Boros Jó— Tanácskozás a
kSzgazdazdasáyi
zsefné, Berdenits Jenőné, Csonka Elemérné,
Gergely Miklósné, Halász Miklósné, Hoyos e g y e t e m r ő l . K á r o l y i Mihály gróf budapesti
Györgyné grófnő, Kelemen Béláné, Korpássy Egyetemi-utcai palotájában tegnap délután
Gyuláné, Lázár Duci, Nagy Aladárné, Nónay értekezlet volt a közgazdasági egyetem tárDezsőné, Nagy Gyuláné, Pistor Egonné, Polgár gyában, amelyre a műegyetem tanári kara
Sándorné, Cseresznyés Irén, Gergely Margit, s valamennyi országos jellegű közgazdasági
Jóny Mady és Zindi, Kray Margit, Magay Ilon- szervezet elküldte képviselőjét. Az értekezleka, Maiina Irén, Negró Baby, Szarvady Bimby, tet Károlyi Mihály gróf vezette be és vázolta
Uray Margit és Böske. A szerencsekerék-sátor célját. Arról van szó, bogy a kultuszkormány
által a közgazdasági egyetem dolgában ígért
hölgyei piros jelvényt viselnek.
A cukrászdában a sátorvezető Bodolla Béláné, ankét előtt a különböző közgazdasági érdeka
mellette szolgálják a jótékony célt: Cseresz- képviseleti szervezetek megállapodjanak
és javaslatot tegyenek
nyés Lászlóné, özv. Csonka Luciánné, Dobay főbb irányelvekben
egyetem
létesítése
Gyuláné, Eaba Jánosné, Fuchs Jánosné, Ju- a r r ó l , b o g y a közgazdasági
mennyiben
lesz
állami
és
mennyiben
társahász Istvánná, Kelemen Béláné, Leitner Vildalmi
föladat.
Felkérte
azutan
a
megjelentemosné, br. Neuenstein Félikszné, Okolicsányi
Gyuláné, Sz. Szigethy Vilmosné, Vajda Béláné, ket, bogy véleményüket .nyilvánítsák. Beható
Zombory Jenőné, Bartha Ilonka, Bernát Nelly, eszmecsere indult meg azután, amelyben
Heeger Gizi, Kertész Erzsi, Kószó Ilus, Knauer részt vett az értekezletnek csaknem minden
Adrienné, Kristóf Mariska, Magay Ilus, Rohr egyes tagja. A fölszólalók valamennyien hanGizi, Retek Erzsi, Répás Ica, Jey Margit, Sar- goztatták a szükségét oly alkalmas szervezetkady Margit, Szmollény Ilonka, Szűcs Maca és nek, amely elterelje a magyar értelmiséget a
jogi pályákról és meghonosítaná a felsőbb
Znojemszky Ella.
közgazdasági nevelést. Az értekezlet anyagát
A sátor vezetősége ez uton is kéri a szives
ezután Földes Béla elnök foglalta össze és
adakozókat, hogy a sátor részére szánt adomáegyhangú 'határozatként a következőket hirnyokat vasárnap délelőtt Raskó Istvánná eldette ki:
nökhöz, délután pedig a Gedő-féle kerthelyi1. A gazdasági érdekképviseleti szervezetek
ségbe szíveskedjék küldeni.
képviselői
szükségesnek tartják, liogy a kulA konfetti- és virág sátorban, kék jelvénnyel,
Gárgyán Imréné és Simkó Elemérné vezetésé- tuszminiszter a közgazdasági egyetem ügyével közreműködnek: Árkány Mihályné, Sőreghy ben mielőbb ankétet hívjon egybe.
2. Minden termelő ág külön dolgoztassa ki
Mátyásné, Turzó Péterné, Borsos Veronka, Csia
közgazdasági egyetemen felállítandó, őket
kós Teri, Farkas Erzsébet, Gárgyán Mariska,
Görög Erzsi, Gábor Margit, Gyukics Kató, Hot-, érdeklő szakok részletes tervezetét. Egyúttal
váth Ilonka, Kopasz Gizi, Kónya Etus, Ker- jelöljék ki mielőbb azokat az egyéneket, akitész Mariska, Paulovics Ilonka, Ramadánszky ket e szakok kidolgozásával megbíznak.
Mariska és Dida, Roffinger Irén, Szabó Erzsé— A partfürdő nemsokára megnyílik.
bet, Sári, Ilonka, Sommer Adél, Sándor Ilonka, Aki mostanában a Bertalan-emlék körül séTary Viktor, Teidinann Stefike, Temesváry tálgat, élvezettel szemlélheti az ujszegedi
Mariska, Tóth Juliska és Znojemszky Etelka. partifürdő építkezésének előlialadását. A haA pénztár körül a* teendőket teljesitik, Aig- talmas vasponitonok s az ezeken épült kabiinnér Nándorné és Kószó Tstvánné alelnökök ve- ház immáron legnagyobbrészt elkészülve
zetésével: Bartha Ferencné, Bauer Zoltánná, várja a vizreboesátást. Az előkészületek már
Donavell Jánosné, Meskó Antalné, Perjéssy annyira előrehaladtak, hogy a partfürdő juLászlóné, Polgár Lászlóné, Rohr Jakabné, nius elején megnyitható lesz, ha ugyan az
Szűcs Mihályné, Vészits Lajosné, Worsikovszky időjárás meg fogja engedni. Az innenső part
Károlyné, Zsóter Dezsőné, Böröc Józsa, An- kikötőjében a Bécsből épen megérkezett gőzdrassevits Irma, Farkas Irén, Otruba Stefánia, motorcsónak is most van átalakítás alatt, a
Sághy Mariska, Sonkovits Bella és Szabó Ju- mely több mellékcsónakkal együtt a forgalliska. A jegyek kiadásával foglalkozó hölgyek.' mat fogja lebonyolítani. A partfiirdő létesífehér szinü jelvényt fognak viselni.
tésével olyan intézményt kap Szeged .városi
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közönsége, amelynek nagy közegészségügyi,
sőt gazdasági jelentősége is ma még szinte
nem is mérlegelhető. Egész kétségtelen, hogy
a szegedi közönségnek immáron alig lesz
szüksége arra, bogy akár szórakozás, akár
üdülés céljából klimatikus, vagy más fürdőhelyeket keressen fel. Ez a fürdő a legszerencsésebben fogja, egyesíteni magában mindazokat a kívánalmakat, amelyek az üdülés,
vagy a szórakozás céljából a szervezetre
szükségesek. A folyóvíz kitűnő hatásához
hozzájárul majd a napfürdő, a levegőkura,
az iszapfürdő, az ártézi vizű tusok és a legkülönbözőbb szárazföldi és vizi sportok. Különös jelentősége épen abban áll, hogy a kellő félszerelés által a gyermekek és a nők is
teljes mértékben kiélvezhetik ugy a fürdést,
mint .a .szabadban való sportokat és tornázás, játékok stb. előnyeit. Nem csekély örömmel regisztráljuk azt a tényt is, bogy ily módon Szegeden sikerült hazánkban az első ilynemű folyóparti Ifürdőt létesíteni, amelyeket
bizonyára egyéb városokban is követni foginak, hisz mindenütt elsőrangú közszükségletet pótol.
— Littkéék nemességet kaptak. A király
Littke Jenő magyar állainvasuti üzletvezetőhelyettesnek, Littke Ernő és Littke József
pécsi pezsgőgyárosoknak, valamint törvényes
utódaiknak a magyar nemességet lörincbányai előnévvel díjmentesen adományozta
és egyúttal megengedte, hogy nevezettek elhunyt nagybátyjuk, Littke Ágoston altábornagy, a magyar darabont testőrség alkapitányának címerét viselhessék.
— Botrány az angol-magyar footballmérkőzéssn. Budapestről jelentik: A Tottenham Holspur angol professzionista csapat csütörtökön délután egy magyar kombinált csapattal mérkőzött az Üllői-uti pályán. A mérkőzés 4:3 arányban az angolok győzelmével
végződött. A mérkőzés utolsó percében nagy
botrány történt. A mérkőzést vezető Hercog
Ede biró az utolsó percben tizenegyest itélt
meg a magyar csapat javára. Az angolok ez
ellen tiltakoztak és minthogy Hercog nem engedett, nem védték a kaput. A magyar csatár
üres kapuba rngta a goolt. A tizenegyes után
az angolok levonultak a pályáról, amire a tribünök közönsége kifütyülte és pfuj! kiáltásokkal kisérte ki a pályáról az angol prolikat.
— Díjkedvezmények az Allamvasutnál.
A magyar királyi államvasutak igazgatóságától nyert hivatalos értesités szerint a kereskedelemügyi magyar királyi miniszter ur az őszi
tömegforgalom alkalmával beállható kocsihiány enyhítésére, illetve a sóhiánynak elejét veendő, junius hó 1-től augusztus 15-ig terjedő
időben szállítandó s bérmentetlenül föladásra
kerülő sóküldeményekre a magyar királyi államvasutak vonalait illetőleg a következő díjkedvezményt engedélyezte: Kocsinkint és fuyarlevelenkint legalább 10.000 kgért való díjfizetés mellett az V—b) kivételes díjszabásnak
10 (tiz) százalékkal rövidített díjtételeit. Kocsinkint és fuvarlevelenkint legalább 15.000 kgért való díjfizetés mellett az a) alatti mérsékelt
díjtételek alapján eredményező fuvardíjból kocsikihasználási jutalék fejében kocsinkint három korona engedményt. Ezen intézkedésnek
az a célzata, hogy az érdekeltség őszi sósziikségletének augusztus 15-ig való elszállítására
ösztönöztessék.
— A féltsd ipariskola. A feUő

ipariskola

,uj paloj^^ij^k építését az idén megkezdik. A

•cj^»c«3ac«D«Gjr3*cjro*ciarD«caro©czK)«s<
— özvegy Bánffy Dezifiné levele. A
szegedi Bánffy-asztaltársaság elhunyt disz-'
ne rendeljen
elnöküknek, Bánffy Dezső bárónak halála és
• í >•' . * J. -" 1' ? ||
névnapja évfordulója alkalmával sürgönyt;
addig
ruhát, apig
küldött a gyászoló özvegynek, mely sürgönyre Végman Ferenc dr a következő választ;
kapta: Budapest, 1912. V/21. Kedves Doktor' w (Széchenyi-tér 2. sz.) kész férfi- és gyermekruha raktárát,
ur! /El se képzelik, milyen mélyen és mily iga-:
| valamint angol szöveteit és up szabóságát föl nem keresi.
zán jólesöleg hatott szomorúan árva lelkemre
sürgöny értesítésük, s az abban látott és tapasztalt őszinte ragaszkodásuk. E sorokban
2959
arra kérem önt, doktor, ur, hogy köszönje

| Szigorúan szabott árak!
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város tanácsa mai üléséből megadta az épitési
engedélyt.
— Szegedi Orfeum. A Dréher-féle sörcsar"
nok kerthelyisógében szombaton este félkilenc
órakor lesz a Szegedi Orfeum szezónnyitó előadása. Az elsőrendű kabarétársulat, amelynek
Bérezi Jenő az igazgatója, világvárosi műsorral szórakoztatja majd a közönséget. A szólószámokon és az attrakciókon kivül esténkint
két bohózatot is előad a Szegedi Orfeum. A
megnyitó előadás iránt osztatlan az érdeklődés.
— Kiskunhalas a
szeged—dorosma—
h a l a s i vasúiért. Kiskunhalas tanácsa ma tárgyalta a szeged—dorozsma—balasi helyiértlek ii vasút kérdését és elhatározta, hogy
százhetvenkét

ezer koronát

ajánl

meg.

A

ta-

nács kétszáznyolcvanezer korona megszavazását kérte, de ezt 28 szavazattal elvetették és
az említett határozatot hozták, hangsúlyozva, hogy a vasút sürgős és hogy rendes vágánynnak kívánják.
— A n ő i k a l a p o k á r a . A drágaság olyan
rettenetes, hogy — szinte humoros. Lehet, hogy
igaza is van annak a kupiéirónak, aki szerint
a milliomos kávés csődbcjutott, mert megevett
egy imbiszt a saját kávéházában. Annyi tény,
hogy az imbisz rettenetesen drága. És annyi
tény, hogy a fa is rettenetes drága. Nemkevésbé drága azonban a kőszén, a tojás, a hus, a
ruha. A legdrágább azonban a női kalap. Dorozsmán házat lehet venni annyiért, amennyibe egy női kalap kerül, ha pedig ezt az összeget egyenes adóban fizetnők, hát virilisták lennénk. Az ember gondol egy számot, megszorozza öttel, felemeli a hatodik hatványra, hozzáad mégogyszer annyit, a végösszeg: egy női
kalap ára. Hogy pontosabban fejezzük ki: egy
női kalap ára megközeliti a plusz végtelent.
Egy nagyon nagy szám, sok nullával, de legalább háromszáz korona. Ezek után, ha az ember milliomost lát, feltételezhető róla, hogy
vagy ő maga, vagy valamelyik őse kalaposnő
volt. Nagyszerű dolga lehet egy kalaposnőnek,
tejben-vajban fürödhetik, élvezhet mindent, was
gut und theuer. És ezek után azt jelenti a bécsi
hitelező védegylet, hogy hat budapesti női kalapos üzlettulajdonos fizetésképtelen. Az ember
gondolkodóba esik. Hát még ezek is? Vajon
nem vettek-e könnyelműen, meggondolatlanul
saját használatra egy-egy divatos tavaszi kalapot? Mert máskép el sem képzelhető — a fizetésképtelenség.
— Kereskedősegédek kérelme. A szegedi Kereskedő I f j a k Egyesülete a következő felhívás közlésére kért bennünket:
Felhívás

a szegedi

közönséghez!

A kereske-

delmi alkalmazottak kora reggeltől késő estig
talpon szolgálják önöket. Az ipari munkás
kivívta magának a nyolc és kilenc órai munkaidőt, a,kereskedősegód még mindig tizenkét
és tizenhárom óra hosszat teljesít szolgálatot
Megerőltetését csökkenteni óhajtjuk s ezért
fordulunk
a
szegedi
vevőközönséghez
azzal az alázatos kéréssel, hogy a nyári hónapok alatt szíveskednének bevásárlásaikat 7
óra előtt eszközölni és tartózkodni attól, hogy
ezen időn tul fölkeresse az üzleteket. A kereskedelmi alkalmazottak, de mi is hálásak leszünk a közönség igyekezetéért, amelylyel a
mi humanisztikus törekvéseinket elősegíteni
szíves volt. A Szegedi
sülete.

Kereskedő

Ifjak

Egye-

— Mindennapi imádságba foglalják a „BoroHu" nevet azok, akik testi fájdalmaktól menekültek meg használata által.
12
— Jégszekrény, egy- és kétajtós, csinos
és jó kivitelben Sebők Mihály vaskereskedésóben kapható, Szeged, Valéria-tér.
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SZÍNHÁZ,JMŰVÉSZET
Színházi műsor.
Pénteken Rubikon,
előadás.

bohózat.

(3/»)

színházban, a Daly's Theatre-ben meglesz a
premierje •Lehár Ferenc „Cigányszerelem" cimü
operettjének, amelynek egyik női főszerepében
Petráss Sári lép fel. A magyar primadonna angolországi debijjénél jelen lesz a nagynénje,
Pálmay Ilka is. Néhány nappal a „Cigányszerelem" premierje után mutatja be Edvvardes
másik színházában, az Adelphi Theatre-ben
Kálmán Imre és Bakonyi Károly „Tatárjárás"
cimü operettjét és hogy teljes legyen a magyar
operett-gyülekezet Londonban, junius első napjaiban odaérkezeik Jakobi Viktor is, hogy előkészítse a „Leányvásár" őszi premiérjét ós a
párisi „Suniunm"-előadások befejezése után
Londonba utazik Fedák Sári is, hogy tanuja
legyen a magyarok szereplésének.

Utolsó

* L o n d o n m a g y a r szezonja. Junius első
felében Georges Edwardes londoni operett-

URÁNIA SZÍNHÁZ.

Az akasztófavirón
Dráma bárom fölvonásban.

óriási sláger I
Világszenzáció!

Duczi bácsi uj vígjátéka.
Pompás vígjátékok.

Pénteken
Szombaton és
Vasárnap

Orosz tisztből
budapesti soffőr.
— A kievi forradalom rendezője Budapesten. —

(Saját tudósítónktól.) Sokszor a legjelentéktelenebb események vetik a nagyváros forgatagából felszínre a legérdekesebb embereket. A
budapesti hatodik kerületi kapitányságon a
minap lakásadónője valami jelentéktelen dologban följelentést tett egy Demin Péter nevű
soffőr ellen, aki a Szondy-utea 55. szám alatt
lévő Rapid-garage alkalmazottja. A följelentés
nyomán megindult rendőri eljárás kihámozta
Demin Pétert a soffőr-dresszből s kiderítette,
hogy ezzel az orosz császári hadsereg csillogó
tiszti egyenruháját cserélte fel. A rendőrség
előtt megrázó erejű emlékek elevenedtek fel a
soffőr vallomása nyomán. A kievi katonai forradalom előkészítésében főrésze volt Deminnek,
aki annak letörése után menekült. Előbb Ungvárra ment, azután Budapestre jött s itt él
csendesen. Ha a háziasszonyával nem támad
differenciája, talán sohasem tudódik ki róla,
milyen érdekes múltja van.
Demin Péter a Bakáts-téri templom alatt
megvonnló kis, földszintes, rozoga házban lakik, özvegy Csórónénál. A konyha ruhagőzén
át nehezen tör utat a pillantás. A soffőr riadtan
ugrik fel az asztala mellől, mikor meglát:
— Kit keres? Mit akar? Nekem senkivel sincs
dolgom! — fakad ki.
Mikor azután valahogyan bizalomra kapott,
elmondott egyet-mást a kievi véres napok történetéből. Az orosz-japán háború kitörésekor a
mezsibesi garnizonban szolgált. Azokat a csapatokat, melyeket a harctérre szállítottak, Kievben gyűjtötték össze. Akit a parancs Kievbe
szólított, annak minden oka meg volt arra, hogy
leszámoljon az életével. A katonaságot nemcsak
a külső világtól zárták el egészen, de a különböző századok legénységének egymással is tilos
volt az érintkezés. A - harctérről egyáltalában
nem jutott hir a kaszárnyákba. Emellett hihetetlen volt a nyomorúság. A közkatona napi
zsoldja valamivel kevesebb volt — egy fillérnél.
Három havonként hatvankét kopeket kaptak a

katonák, kiket reggelire egy „csajka" forró vizzel boldogítottak. Ha kedvük volt hozzá, ebbe
beleapríthatták a kőkeményre száradt rozskenyeret. Ebédre tipikusan orosz katonaélei jutott, a „borst", amely forró vizbe vagdalt káposzta, cékla, kukorica és retekkeverék, ünnepnapokon pedig ezen kívül „kasa" is, amely két
evőkanálnyi vizben főtt köleskása. Az egyenruha valósággal leszakadt az emberekről, akik
kimondhatatlanul sokat szenvedtek a csikorgó
hidegtől. Aki pedig panaszra ment, megveszszőztették és lecsukták.
Ebben a levegőben érthető, hogy egyre inkább nőtt az elkeseredés.
— Valahogyan — beszélte Demin — hozzájutottam egy forradalmi újsághoz, mely az
oroszokat ért vereségek felsorolása után izzó
gyűlölettel támadta a rémuralmat. Irtózatosan
felizgatott a szenvedelmes irás. Éjjel összehívtam századom legénységét. Felolvastam a cikket. Az izgató szavak felszabadították a féken
tartott indulatokat. Valaki elkiáltotta magát:
— Tegyük

le a

fegyvert,

A következő pillanatban kész volt a határozat. Demin két altiszttel elindult Szmiranóy
kapitány lakására, hogy értesítsék arról, mi
történt. Nem volt otthon. Visszafelé jövet már
észrevették, hogy figyelik őket. Az egész század
ellátta magát töltésekkel, a puskáját magához
vette és lefeküdt.
Hajnali négy órakor megérkezett a laktanyába a kapitány. Megkérdezte az őrmestertől,
hogy ki volt a három ember, aki a lakásán kereste. Néhány perc múlva már kopogtatott a
hadnagy ajtaján.
— Gyere le — mondta — az őrmester szobájába.
— Én fölkeltem — beszélte Demin — felöltöztem, kimentem a folyosóra, de a következő pillanatban felrántottam a legénységi szoba ajtaját s beordítottam:
— Fiuk,

ne aludjatok!

Meg akarnak

Ölni!

Mindenki egyszerre talpon volt s száz fegyver csöve meredt a kapitányra, aki megfordult
erre s sietve távozott.
Másnap már tárgyaltak a zendülőkkel. Előbb
az ősz ezredes jött el hozzájuk, majd a várparancsnok. Hiába volt minden kérlelés. A szenvedelem erőtt vett az agyonkinzott embereken.
Hozzáláttak

a forradalom

szervezéséhez.

Este

titkos gyűlés volt a munkáskaszinóban, melyre
már valamennyi kievi ezred elküldte a képviselőjét. Elhatározták, hogy másnap az összes
gyalogezredek felvonulnak a várba, ahol megvárják, mit hoz nekik a jövő!
Á soffőr itt megtörülte veritékes homlokát.
Azután lassú hangon kezdett beszélni:
— A nii ezredünk hagyta el — mondta — elsőként a laktanyát. Zenekarunk „Marseillaise"-e
felriasztotta az alvó várost. Megnyíltak az ablakok s asszonyok, lányok kendőket lobogtattak
felénk. A munkások, akiket vezetőik már mindenről értesítettek, hozánk csatlakoztak s sorra
járták velünk a kaszárnyákat, amelyeknek udvarán készen várt már bennünket minden ezred. Nem harcba induló sereg benyomását tettük az úttest egész szélességében elárasztó hatalmas tömegünkkel. A gátját átlépő áradat
lehet ilyen morajló, fenséges és félelmetes. Végigvonultunk a Fő-uton és a Vazul-utcán, amely
a város széléhez visz. Még nem értük el az ott
elhúzódó szántóföldeket, mikor vészhírt dobott
előre a rémület:
— Kozákok

vannak

mögöttünk!

Két kozák lovasosztály bontakozott ki a porfelhőből. Embereink a fegyvereikhez kaptak.
Már-már elkerülhetetlennek látszott a legrettenetesebb vérontás, mikor egyik tiszttársam
odaugrott a puskák csöve elé.
. . . Nem volt menekülés. A kozákok a habozás percét felhasználták. Bambán, lélektelenül
dőltek embereink a lovak patái alá. Néhány pillanat s halálhörgés, sikoltozás, kardok csattogása idegőrjitő zajában pusztult el a forradalom . . .
Demin Péter egy kert kerítésén átugrott, az
éjszakát egy munkás-ismerőse pincéjében töl-

DRLMÁGYAT?Of?SZÁ(]

•1912 május 33.
tiitte eb Másnap ca .juttatta' polgári' ruhához' a
,„.v régi útlevél segítségével átkerült a hatá•oi) De ina
eltorzul az, arca, ha az irtózatos!
jjjevi napokra gondol.
„—Vissza!
kiáltotta. — Ne tüzelj! A kozák:
j,s orosz!

Tja méítányos

KÖZIGAZGATÁS
x K i a d t á k az aszfaltozást, Tudvalévően
az idén aszfaltozzák ki a Rudolf-tér északi oldalát és az Atilla-utca külső vonalát, továbbá
számos gyalogjárót. A tanács csütörtöki ülésén az aszfaltmunkák végrehajtásával a legolcsóbb ajánlattevőt a Magyar Aszfalt Részvénytársaságot bizta meg. A társaság a munkát 295
ezer koronáért hajtja végre. Az összegből 114
ezer korona a magánosokat, 181 ezer korona pedig a várost terheli.
x R e n d e z i k a köiiyvtártisztck fizetéséi.
A Muzeumok és Könyvtárak főfelügyelősége
indította meg azt a mozgalmat, amely a vidéki
könyvtárak és muzeumok tisztviselőinek fizetését rendezni kívánja. Szeged város tanácsa
szintén elérkezettnek látja az időt e tisztviselők
fizetésének a rendezésére s ezért az ügyre vonatkozó összes iratokat áttette a szervező-bizottsághoz javaslattétel végett.

azért szépen kiáfíitott nyomtatványokat
akar;

-ot
Alulírott részben közérdekből, részben pedig őszintén érzett hálából kijelentem, hogy hosszú éveken
keresztül szenvedett csúzos bajomból, amely ellen
minden eddig ismert szert hasztalanul használtam,
az Ön által feltalált Borolin nevü háziszer gyógyitott
ki. A Borolin néhány napi használat után valósággal
eltüntette csuzomat, amelynek szinte mártirja voltam
már. Ajánlom e szert mindenkinek, aki csuzban vagy
hasonló bajban szenved.
10
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ma pénteken

Világsláger!

Iiiil ÍÉL
Nagy dráma 3 felvonásban.

Naponta, változatos
uj m ű s o r r a l nagy

Valamint a teljesen uj miisor.

Előadások délután 6, este fél 8 és 9 órakor

Budapest, 1910 január 26-án.
DEMETER SÁNDOR KÁROLY s. k.
a Haggenmacher - féle Kőbányai és
Budafoki sörgyárak R.-t. üzletvezetője

Fényesen átalakítva!

Vigszinpad Cabaret
Horváth Mihály utca 8. :•: Telefon 10-10.
Igazgató BÁCSKAI

SÁNDOR.

Sterzon Darlon

szenzációs gimnasztikus jelenet, Magyarországon, Szegeden először.

Sucois Pong-Pong

akrobatikus tánc-duett.

Mistr Tuark

champignon joungleur,

La petite Severus

a 7 éves csodagyerek, a párisi Moulin
Rouge szenzációja, ki a közönséget bámulatba ejti.

Keleti Juliska

a Fővárosi Orfeum művésznője, az ország
legjobb kabarét divája 4 napi vendégjátéka.

Solti kettős

modern apache- és szalon-táncok, a Wieni
Tabarin vendégszáma.

Mlle Valói

keleti- és eszmény-táncok,
orfeumból.

•
•

a

berlini

Tubay Aranka és
Bácskai Sándor.
Nichette Emília táncosnő.
Móricz Laci

a hires uri prímás, Battla Káimán zene-

I karával fogja a közönséget előadás után
szórakoztatni.

Kezdete május höban kilenc és fél órakor.
Étkezni m á r nyolc órakor lehet.
Meleg konyha. Csapolt részvény kiviteli sör.
Jegyek előre, válthatók a Békei-féle hirlapirodában
ég a Pető-tőzsdében.
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TÖRVÉNYKEZÉS
előadás. — Családok
kellemes szórakozó
Helye. — Elsőrendű
cigány enekar.

Zsarolással vádolt kiadó.

(Saját tudósítónktól.) Érdekes bűnügyet lárgyalt, csütörtökön a szegedi törvényszék harmadik büntető tanácsa. Egy szentesi laptulajdonos ült a vádlottak padján, akit kétrendbeli
zsarolással vádolt az ügyészség. A törvényszéki tárgyalásnak a következő előzménye van:
Tisztelettel
A niult év szeptemberében Pollák
Zoltán
szentesi szeszkereskedő megszöktette Lukas
Sándor jómódú parasztgazda leányát. Az eset
nem maradhatott titokban. Széltében-bosszában beszéltek a vöröshaju Lakos Gizella szökávés.
késéről. Az eset pértraktálása egyik fan libának sem volt valami kellemes. Különösen attól féltek, hogy valamelyik szentesi újság megírja az esetet.
A „Szentesi Lap" értesült a Gizella leány esetéről. A szentesi újságnak Vajda Bálint a kiadótulajdonosa, szerkesztője pedig abban az
időben Herceg József dr, most makói újságíró
A B E R L I N I F O S T E C H N I K Á N ÉS F O G volt. Áz ügyészség vádirata szerint a lapkiadó
— S
KLINIKÁN KÉPESÍTVE =
=
egy rikkanesesal magához hivatta Lakos Sándort, később pedig Pollák Zoltánt és ezer koronát kért az eset elhallgatásáért. Az egyezkedés azonban nem sikerült és a következő napon megjelent a cikk, ilyen illuzórius címekkel:
Kárász'U. S/a. szám alatt létezik.
— „Meg akarták vesztegetni a Szentesi LaKészit mindenféle fogmunkákat
pot". „Megszöktették a vörös Gizellát". Lakos és
kaucsukban é s aranyban. VidéPollák feljelentést tettek zsarolás miatt a
kiek 24 óra alatt lesznek kielényomdász ellen, aki csütörtökön előadta, hogy
gítve. Bármilyen javítás 6 óra
nem érzi magát bűnösnek. Előadta, hogy La= = = alatt elkészül. = = =
kos maga jött hozzá azzal a kéréssel,-hogy haligássák él leányának az esetét. Ő erre azt felelte, hogy az a „szerkesztő dolga!" Pollák is
magától ment be a szerkesztőségbe és 500—
600 koronát fölajánlott Vajdának, ha nem közlik a szökési ügyet. Ö azonban elutasította a
vesztegetőt
Lakos Sándor tanú azt vallja, bogy Vajda
egy lapelárusitóval hivatta magához és előadta,
jutányos áron eladó. — Meg- hogy az eset elhallgatása „áldozatba" kerül.
Határozott összegről azonban nem volt szó.
tekinthető Kossuth L.-sugárut
A biróság a bizonyítás kiegészítése miatt el
napolta a tárgyalást.
46. sz, a., föltfszifit.

Schwartz Jenő
NEMENYINE
ír
FOGHÜTERME

Teljesen uj fíirdokód

DELMAGYARQRSZAQ

Tavaszi újdonságok

bátran nevezhetnénk az utóbbi husz év ipartörténetének.
Az első fejezet az Iparoktatás cimet viseli.
Ezen a téren, nevezetesen az alsófoku iparokférfi« és
tatás terén, az Iparegyesület úttörő munkát
végzett
fennállásának első félszázadában. Ezt
fiu-kalapok, nyaka munkát fejlesztette tovább az utolsó két évkendők, harisnyék, kesztizedben. Az általa 1869-ben alapított budapesti
tyűk éi férfi-fehérneműek - mérték alsófoku ipariskolákat 1886-ban átadta ugyan a
fővárosnak, de ezzel nem szűnt meg befolyása
szerint is - a tegjutányoaz iskolák vezetésére. A fővárosi iparoktatási
bizottságban való képviselete utján igyekezett
sabb érban vásáa szakszerű irányban való átalakulást elősegírolhatók
teni és pedig sikeresen. Tizenkét év előtt az
egyesület kezdeményezésére történt az oktatás
idejének az egyes iparágak igényei szerint való
e z e m Gyéres M> Mártonnáí
beosztása, amelyeknek ujabb módosításában az
egyesület
szintén közreműködött. Az egyesületU I
I . Szeged, Tisza-szálló mellett.
nek régi eszméje valósult meg az első tanoncotthonok és mintamiihelyek létesítésével, amely
intézmény továbbfejlesztésén az egyesület azóta
is eredményesen buzgólkodik.
Érdekes adatokat tartalmaz a fejezet az egyeHetven év a magyar ipar történetéből.
sület által kezdeményezett iparoktatási tanács(Saját tudósítónktól.)
A z Országos
Iparegye- ról, ipari szaktanfolyamokról és ezek fejlesztésület hetven éves jubileumát monumentális iro- séről, a technológiai iparniuzeumról és egyéb
dalmi munkával tette emlékezetessé. Az egye- idevágó ügyekről.
sület igazgatósága ugyanis megbízta Gellért
Az Irodalmi működés fejezetében az egyesüMór igazgatót, hogy az 1912. évi ötvenéves ju- let hivatalos közölnyéről, a Magyar Ipar-ról, —
bileum alkalmából megjelent munka kiegészí- amely 33. évfolyamát járja — a Találmányok
téséül irja meg az Ipartestület utolsó busz Leírása, a Hazai Beszerzési Források cimii
esztendejének történetét.
kiadványokról, a Báró Kornfeld ZsigmondEz a könyv most hagyta el a sajtót Hetven könyvtárról és még egy sereg, az egyesület kiév a magyar
ipar történetéből
(Az Országos adásában megjelent irodalmi munkáról van szó.
Iparegyesiilet működése 1842—1912) cim alatt.
Igen gazdag érdekes adatokban a Kiállítási
A hatvan nyomtatott ivre terjedt vaskos kötet ügyek fejezete, amelyben egyebek közt az 1892.
első két ive az első ötven esztendő vázlatos át- évi zágrábi országos kiállításról, az ezredéves
tekintését adja. Az Ötven év ugyanis, amely országos kiállítás előkészítéséről, az 1900., évi
ezelőtt busz esztendővel jelent meg, azóta telje- párisi világkiállításról s a technológiai iparsen elfogyott. A becses forrásmunkának csak múzeum vidéki kiállításairól olvasunk hasznos
néhány példányához lehet hozzáférni nyilvános feljegyzéseket. A kiállítási ügyek rendezéséről
könyvtárakban, de könyvesboltban egyáltalán egész csomó, részben már megvalósult, részben
nem kapható. A mai generáció számára nem még mindig megszívlelni való eszmével találvolt tehát fölösleges, dióhéjba szorítva elmon- kozunk, amely mind az Országos Iparegyesüdani az első ötven év történetét, mert, mint a letből indult ki. Kiemelkedő része a fejezetnek
kötet előszava kiemeli — „a jelen számos ered- az Országos Magyar Kiállítási Központ szerveménye és sikere a régebbi kezdések talajából zéséről és eddigi működéséről szóló beszámoló,
fakadt és oly gyors kapcsolat és összefüggés amely arról tanúskodik, hogy az Iparegyesület
van a mult és jelen között, hogy ezeket ezúttal által kezdeményezett és vele szerves kapcsolatis némi összefüggésbe hozni, elodázhátlan kö- ban működő központ méltó helyet foglal él a
telesség gyanánt jelentkezett a régi és az uj külföld hasonló szervezetei között.
krónika egyazon irója előtt."
A Törvényelőkészités cimet viseli a következő
Az Első Ötven Esztendő gyűjtőcím alatt fog- fejezet. Ebben a vezetőhelyet az ipartörvény
lalja egybe a könyv az Iparegyesület keletke- foglalja el, amelynek előkészítésében az Iparzését Kossuth Lajos kezdeményezésétől, az 1842 egyesületnek épen ugy vezető szerepe volt,
junius 4. és 5. napjain megtartott alakuló köz- mint a revíziójára irányult mozgalmakban és
gyűléstől kezdve, az első magyar iparkiállitá- az ez irányban fölmerült tervezetek bírálatáson, az inasmunkakiállitásoknak a felnőtt ipa- ban.
rosok tanfolyamainak kezdeményezésén, a védAz Iparoktatás, közszállitási ügyek cimii igen
egyleti mozgalom megindításán, az egyesület terjedelmes fejezet az egyesületnek egyik legáltal alapított népszerű könyvtáron és Heti fontosabb és legeredményesebb működési terüLapon, valamint az első országos iparosössze- letét világítja meg.
jöveí'eíen keresztül az abszolutizmus alatt törA Forgalom, Kivitel cimii fejezet mindenektént feloszlatásig; azután a második korszakot előtt az egyesületnek a vasúti kérdésekben való
az 1867-ben való újjáalakítástól egészen 1892-ig, sokoldaln munkásságát tárgyalja, megemlékezaz ötvenéves jubileum idejéig. Ennek a kor- vén egyebek közt a vasúti árufuvarozásra voszaknak a magyar iparoktatás megteremtése, a natkozó egyezmény, a bérletjegyek reformja,
kiállítási iigy energikus felkarolása, a gazda- az alsóbbrendű vasutak, az iparnak adható díjsági kiegyezés kérdésének beható tárgyalása s szabási kedvezmények, az uj díjszabások terezzel kapcsolatban az önálló magyar jegybank vezete, az államvasutak forgalmi bajai stb. kérés az önálló vámterület gazdaságpolitikai pro- désekben való állásfoglalásáról és akciókról.
gramjának a megalapozása voltak az IparEz csak vázlatos képe annak a gazdag anyagegyesület működésének legkimagaslóbb mozza- nak, amelyet a könyv irója összehordott s a
natai, amelyek mellett az adóreformnak, a köz- mely, mig egyrészt becses részlete lesz a dolraktárak létesítésének, az ipartörvény revízió- gozó Magyarország történetének, másrészt legjának sürgetése, az Országos ipartanács, az méltóbb emléke a legelőkelőbb magyar ipari
iparoktatási tanács, a vasúti iparügyi bizott- érdekképviselet hetven esztendős jubileumáság, központi hajtóerővel ellátott mühelytele- nak.
pek létesítésének kezdeményezése, a közszálliA könyv az Országos Iparegyesület kiadásátásoknak a magyar ipar részére való biztosí- ban jelent meg. Ára 15 korona.
tása, a háziipar fejlesztése, a munkáskérdés
rendezése, a kivitel előmozdítása, az első ipa(—) A váron és az alsótanyai ipartelep.
roskongresszus és több jelentős szakértekezlet
Annak
idején megírtuk, hogy a közgyülsé az
rendezése körül való tevékenységgel végzett az
alsótanyai központban néhány hold területet
egyesület úttörő és gyümölcsöző munkát.
engedett át az alsótanyai mezőgazdasági egyeA könyv gerincét természetesen az Ujabb sületnek ipartelepek létesítése céljára. Annak
husz év munkája alkotja. Ez a rész pragma- idején a területek átengedését bizonyos feltétetikus rendszerben, az egyes főbb kérdések lekhez kötötték és mert ezeknek fi terminusa
összefüggése szerint csoportosítva tárgyalja lejárt: a tanáes most megbízta a főügyészt és
az egyesület húszesztendős tövtéuetét5 amelyet a mérnökséget, vizsgálják meg » helyszínen.
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hogy az egyesület minő célra használta fel. a.
átengedett területeket.
(—) Aem lesz rátaleszáilitás. Az Os
trák-Magyar Bank főtanács Budapesten jő,"
össze ülésre, mely alkalommal Pranger vezér
titkár be fog számolni a pénzpiac helyzetéről
A főtanács nem fogja leszállítani a bankkamat
lábat, miután az internacionális pénzviszonyok
és elsősorban a magas deviza-árfolyamok (.zt
az intézkedést még nem engedik meg. A jelek
egyáltalán arra mutatnak, hogy ebben az esztendőben már aligha lesz öt százaléknál olcsóbb a kamatláb.
(—) Az aradi Weatighouse-gyár telkei
A sok viszontagságon átment aradi automobiígyárat, a Westinghouse-féle vállalatot reorganizálják. Az évek során át felszaporodott veszteség eltüntetése céljából a kétmilliós alaptőkét
leszállítják 650.000 koronára, majd uj részvények kibocsátásával felemelik ismét 1,200.000
koronára. A vállalat reorganizálásának tervét,
főleg az a körülmény vitte előre, hogy a társaságnak Arad városától szubvencióképen kapott hatalmas telke körül felmerült differenciákat sikerült eloszlatni. Ismeretes, hogy annak idején a város egy óriási telket engedett
át a vállalatnak, olcsó pénzen, négyszögölenként hat koronával. A város azonban kikötötte,
hogy a telkeket csupán

gyárépitési

célokra sza-

bad felhasználni. Tekintve, hogy a telek értéke
időközben erősen felszökött és ma megér négyszögölenként 30 koronát, fontos érdeke volt a
vállalatnak, hogy a város említett kikötésétől
szabaduljon, hogy teljes rendelkezési joga legyen a telkek fölött. Hosszú tárgyalások után,
melyekről már korábban említést tettünk, most
végre sikerült is a várossal olyan megállapodást létesíteni, hogy a telkek minden korlátozás nélkül átmentek a vállalat tulajdonába és
fontos anyagi bázisa lettek a gyár jövőbeli
prosperálásának.
(—) Az alsótanyai tavak bérlete. A város alsótanyai tavainak második bérleti árlejtése eredménnyel járt. Serényi Antal évi 100
korona bért fizet a tavak halászati bérletéért,
hat éven keresztül. Ezalatt más nem halászhat
az alsótanyai vizeken, csak a bérlő.
Budapesti gabonatőzsde
A határidőpiacon eleinte szilárd, később a derültebb- és melegebb időjárás folytán lanyhább
volt az üzlet. A tengeri lényegesen olcsóbbodott, mert az uton levő sok román áru és az
olcsóbb argentínai árukínálat a vásárolt kötések sürgős lebonyolítására késztette a spekulációt. Egy órakor a következők voltak a záróárfolyamok:
Buza májasra
Basa októberre
Roze áprilisra
Rozs októberre
Tengeri májasra
Tengeri jnlinsra
Zab októberre

11.87—11.88
ll.56-tt.57
9.61— 9.68
9 68— 9.68
9.18— 9.18
8.83- 3.84
9.10— 9.11

A budapesti értéktőzsde
Május 30. Az előtőzsde iránya gyönge volt,
mert a lokális spekuláció nagyszabású biankóeladást kötött. Az árnivó az egész vonalon 1—
2 koronával hanyatlott, a zárlat kedvetlen maradt. A készárupiacon is csak árengedménnyel
lehetett eladni. Kötöttek:
Viktória
639 639.50
Pannónia
886.75—889.—
Weitzer
728.60-730.Beocsini
403.75-465.—
748.
754.—
Salgótarjáni
545.
545.50
960.
966.—
Alt. kószán
761.50—764.Újlaki
783.
785.25
Ganz vasöntó
419.50 -420.—
Magyar villám.
805.
—
312.50—814.—
Atlantlka
674. 677.75
1
következik!
A
mai
előtózsdón
a
kötések
A bécsi bffrae.
Oeztr. államv.
745.75
•—
Osztrák hitel
641
.— Déli vasat
106.50
.Magyar hitel
837 '
[75
.—
Itimamarányl
767.50
.—
Anglo-bank
828
117.85
•—
^25
Márka
készp.
Bankverein
631
117.90
•—
Ultimóra
Unlo-bank
611 50
743.
-•—
Skoda
L&nderbank
631 ,
Osztrák hitel
Magyar hitel
O. m. államv.
Jelzálogbank
Leezámitolóbank
Rimamurányi
Közati villamos
Városi viUamos
Hazai bank
Magyar bank

Felelős szerkesztő Pásztor József

Lapkiadó-tulajdonos a Délmagyarország hírlap- és
nyomdaváilaiat
Nyomtatta a Délmagyarország hírlap- és nyomda
y|!!§lfí jegeden, Koropa-<it??t fő, (flokny-paloís
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BmüanySetsxerelési
R A U N vállalata
VIKTOR
v Telefon 11-77.
•SEGÉD, V » R - U . 7 . JA P O S T Á V Ö I . SZEMBEN.)

a leqjutányosabban kaphatók raktárról: Vezetékek,
kábelek. Csillárok. Asztali-, izzó- ós zseblámpák. ívlámpák. Szénrudacsok. Villamos motorok és Dynamógépek. Dynamó- és motorkefék. Az összes villamos felszerelési cikkek.
Legjobb kivitelben készül költségvetésileg : Villamos
világítás. Jelző és telefon. Villámhárító. Induktoros villamos órák. Erőátviteli berendezések. Accumulator - telep. Közlőművek.
Villamos személy-felvonó (Lift.)

F

és bet

m

A vi*gy*gymód edz és gyógyít ide-

gestig, ágy- ét tzivbántalmak, álL

matlanság, emésztési zavarok, köszvény csuz stb. sikerrel közölhetők a
W a g n e r - f ü r d ő külön férfi és női
gyógyosztályában. — Kipróbált kezelő és
= = = = =
kezelőnő.
= = = = =
Qözkéd- és zuhany-fQrdönkat Is a nagyérdemű

=

kSzfinség figyelmébe sjáni|u,;.

Állandó csillirraktár Középiskolát uégzett fiuk

WIESNER I .
Szeged, Aradi-utca (Schlaudi-ház)
A j á n l j a : kárpitos,
tapétázó - vállalatát,
börüutorokkal, szőnyegekkel és függönyökkei
dúsan
f e l s z e r e l t raktárát
a n. é. közönség
szives figyelmébe.

tanoncul fizetéssel felvétetnek a
Défmagyarország nyomdájában.

Könyvek vezetését

a nap bármely szakában elvállal szakavatott
könyvelő.
Cim a kiadóhivatalban.

Szolid arak!

- = Telefon 7 5 8 . = -

OLLA
beblzonyiloH-

r

ir

letflobb hygleriibusl

wGUMMlA
m különlegesség'
Teljes jótállás: '
Mindenütt kaphat*.
*
zjjc ingyen.
WmJU

, PrriíT
Utrassi37

1

több mint 2000
orvos által legmegblzhatóbbi nak van ajánlva
Kapható minden gyógytár"
ban, jobb
drogneriában
stb. 2 évi
jótállás

Ára tucatonként 4,fi,8 és 10 korona. — Követelje azonban,
hogy szállítója önnek csakis OLT.A-t adjon és ne engedjen
magának csekélyebb értékű silány utánzatot mint „ép oly jót"
feldicsérni. — Az elárusitó helyek kimutatását és árjegyzéket
ingyen küld az OLLA gummigyár Wien, 11/806, Praterstrasse 57.

Telefon
836

I

Legszebb
Legolcsóbb

yomtatványok
leggyorsabban a "Délmagyarország" nyomdájában készülnek

SZEGEDEN KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró
Béla, Sandb#"g Henrik, Barcsay Károly, Frankó
Andor Franki Antal. Gynritza Lipót,
2196

HALLÓ!

HALLÓ!

Az elóre haladott idény miatt ajánlunk dúsan felszerelt telepünkről (Petőfi Sándor-sugárut 19. sz.)
házhoz
szállítva
1-ső rendű porosz darabos szenet mm.-kint 4'20 K
I-ső rendű porosz kokszot
4 20 K
I-ső rendű szegedi gázgyári kokszot...
4'30 K

egnyilt az ujszegedi vigadó!
Van szerencsém a t. közönséget értesíteni, hogy az ujszegedi Vigadót megnyitottam. Minden pénteken kitűnő HALPAPRIKÁS, katonazene mellett. Halestélyek, társasebédek és vacsorák bármely napon rendelhetők. Friss kőbányai sor! Kitűnő asztali és csemegeborok! Pontos kiszolgálás!
Abonenseket elvállalok. — A t. kö- gm
a
a
•
zönség b. pártfogását kéri
2963
tisztelettel &ZBiüy
L 3 J O S VendéglÖS

W E i S Z B E R G 2E679R TÉS
SZEGŐ
e l e f o n 10-36.

T e l e f o n 10-36.

r
Hirdessen

& szegedi

villamos-

vasul menetjegyein.

Szalma- és panamakalap újdonságok!
Külön mértékosztály uri fehérneműekre
Szende és Vadasnál.

B eeiakászBi szeaibea
A legelőnyösebb kamat mellett nyújt kölcsönt arany, ezüstre, ruhanemilekre,
pftplxokra és tömegárukra,
A.SS...... Í

érték- £

SZBBiÉ ! i g p i l i í Isiráirsisii Itpsíüv!. S m í

Minden zxó egy. srl hirdetéee 4 fillér, a címszó, Tel amint műiden vastagabb betűből
yaedett zxó duplán aiámltódik. Tix zx/>!- terád® apróhirdetésnek e i áre 40 fillér, 16 ziótg
aO fillér, 80 szóig 80 fillér, minden további
u 6 S fillér. Apróhlrdetíeik csatlz a dij
slőlegcs lefizetése elleniben kösöltetnek.

A Délmagyarország apráhirdetési-levelezfilaplai kaphatók
10 szóig 40 fillér, 15 szóig
50 fillér,-20 szóig 80 fillérért:

Békéi
hirlapirodában,
tigyó-utca.
Mihályfy-iéle
Keoskeirafik, Iskola-utca.
Nagy-tőzsde; Kárász-u,
Pefó'Ernő, Széohenyi-tér.
Özvegy Karg Józsefné,
Bzéchenyl-tér.
Szamefh Aurélia, Kárász-utca.
Özvegy Halmos Jen óné,
Széchenyi-tőr.
Steiner E m m a , Kelen in-utca 5.
Szabó Józsefné, Bástyaatca, Kass-vigadóval szemben.
8zdntótié, Kelemen-ntca
öiderer N., Kossuth Lajos-sugárut 1.
Levelszekrenyelnk a
következő
helyeken
vannak
elhelyezve :
Bartos Lipót könyvkereskedő, Kárász-utoa
Özv. Kargné, Széchenyitér.
Szameth Auréiia, Kárász-ntoa
I f j . Árvay Sándor, Kárász-utca
Özv. Hálmcsné, Szécheoyi-tér
Az apróhirdetések dija leiéibélyegekben Is beküldhető
4 jeligés leveleket csakis a i
ellenőrzési szelvény felmutatójának adja kl a kiadóhivatal.
Ajeligés leveleket, ajánlatokat
s eléléket posta utján Is elküldjük bárhová, ha a hirdető
ebbeíi kívánságát a hirdetés
feladása alkalmával kifejezi és
a megfelelő postadijat előre
fedezi.

s
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APRO HIRDETESEK

A kiadóhivatalba

a következő jeligékre érkeztek levelek
Angol bajusz 2K
Idegenben egyedül
Kacagó szivecske
Kis szépség
Az igazolt címzettek kéretnek
a leveleket átvenni.

Levelezés.

Hölgyet h a v i 20 koronával támogatna uri ember. Választ lakcím és idő megjelölésével „Állandó" jeligére a kiadóba kérek.
1-248
Hölgyek!

Keresem oly aszszonyka vagy leány meleg barátságát. kinél kellemes, szerény otthont találhatnék. Levelet a kiadóba kérek „Engedelmes barát" jeligére. 1-677
10 é v e s babus intelligens ur
ismeretségét keresi. Levelet
„Mimi" a kiadóba.
1-566

Nagyműveltségű uri embert (50 év körül) keres középkorú uri n ö kísérőül. Kiadásunk közös. Levelet „Független" jeligére a kiadóba. 1-410

Azon l e s s bájos kis médikét
kit tegnap este a Vass moziban a Délmagyarországra figyelmeztettem, kéri cvikkeres
vizavija hol és mikor ismerhetné meg. Levelet a kiadóba
kérem. „Orvos" jeligére. 1-457
É n egy elvált asszony vagyok,
oly nemeslelkü úriember barátságát keresem, aki némileg
támogatna. Kalandorok kíméljenek. Csakis teljes cimü levelekre válaszolok „Próba szerencse" jeligére a kiadóba. 1-251
E g y 20 é v e s , intelligens úriember megismerkedne egy 20
éves szőke leánykával. Kölcsönös megtetszés esetén házasság nincs kizárva. Levelet
a kiadóba
Cicero" jeligére
kérek.
1-640

Oktatás.

Házasság.

Házasságra lépne 32 éves
bírósági tisztviselő, kinek 3000
korona évi fix jövedelme és
némi vagyona van szép, intelligens,tisztamuitu urileánnyal.
Hozomány és vallás mellékes.
Csakis komoly, teljes cimü,
részletes ajánlatok „Komoly
szándék" jelige alatt a kiadóhivatalba küldendők, szigorú
titoktartás.
1-210
Házasság!

1 9 éves

polgárloány 500.000, huszonkét éves kisasszony
160.000, huszonöt
éves
árvaleány 40.000 korona
vagyonnal és ínég sok
száz vagyonos hölgy óhajt
férjhez menni.
Komoly
szándékú arak Írjanak e
cimre: Davidovics Ferenc
Budapest, Krzsébst-fcörat
16, Telefon.
—
Szerencsés asszony
lesz, a k i menyasszonyi
kelengyéjét Soós Lajosnál
szerzi be, mivel
nála
készülnek a legjobb női-,
férfi- és gyermek-fehérnemüek. Oroszlán-u. 14.,
Iskola-u. 11.

Alkalmazás.
Intelligens Hnk nyomdász-

tanoncul felvétetnek a „Délmagyarország"-nyomdába Korona-utca 15.

Francia társalgási leckéket adna — kizárólag hőigyeknek — párisi úriasszony
könnyű módszer. Cim °t 5kiadóhivatalban.

•BMesaaBBiaiaBB
a
•
Angol nyelvoktatás!!
j
H
O
§

Angolul tanit per- ||
fekt angol nyelv- B
tanár. — Címe a •
kiadóhivatalban. 1 §

aHaa«BBB!8Bsam«aí

Társ.
Társat keresek célszerű
találmányomnak szabadalmaztatására kevés összeggel. Cim
a kiadóhivatalban.

Ne

i r j a ki
a kapujára, ha kiadó
lakása van, mert sok
fölösleges
zaklatást
zudit magára 8 a lakóra. — Hirdessen a

DJSLMAG TAR ORSZÁG
apróhirdetésének bérlét rovatában és minden
alkalmatlanság
nélkül kaphat kedve
szerinti lakót.

Bérlet.

Felsőruha varrónő uri házhoz kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.

Egy újonnan, uriasan bútorozott külön bejáratú szoba, két ur részére, esetleg
fürdőszoba és zongorahasználattal kiadó. Cim a kiadóhivatalban.

Tanulóleányok a z o n n a l i
fizetéssel felvétetnek a „Délmagyarország" kiadóhivatalában, Szeged, Korona-utca 15.
szám alatt.

Szép tiszta kis lakás, szoba,
konyha hozzátartozóval jutányos árért kiadó. Petőfi Sándor-sugárut 54. Villamos megálló.

A hirdetés elet! Alló ki« aram alapján mei*
todható a eim a kiadóhivatalban. Levéli,Aj
tudakoiódáaokra pontoean válaszolunk h,
rálasxbélyeg mellékelve van.
'
Apró hlrdetéaeket postautalványnyai la lehet
feladni, a szelvényen a szöveg könnyen elfé,.
Apró hirdetézeket fölvess a kladóhivatsl

IZKOKU KOBOÜIA-I'TCA IS. SZÁK;

Különfélék.
Legszebb és legolcsóbb
nyomtatványokleggyorsabban
a „Délmagyarország" nyomdájában készü nek.
Eltűnt kisfiú. Imri Béla ezelőtt 3 évvel nyomtalanul eltűnt, nagyon kéri a fájdalmas
szivü anya, ha tud róla valaki
jelentkezzen a városi bérház
házmesterénél, hol 200 korona
jutalmat kap.

Csipkeés szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idö alatt
LUCZA
JÓZSEF
kelmefestő és vegytisztitónál
Landon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Balogbpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: Zer.ta, Főtér.Zenta és
Vidéke Takarék házában. 2383

A vi l a m o s vasúti jegyekre
hirdetéseket felvesz a „Délmagyarország" kiadóhivatala
Szeged, Korona-utca 15. Telefon 836.

Ma

v e n n i

v a g y el

"

adni akar valamit, ha pénzre van
szüksége, hirdessen a

> DÉLMAGYARORSZÁG"
apróhirdetési rovatában. hol biztos sikert
ér el. — Kiadóhivatal:
Szeged, Korona-u. 15.
A k a r U n szellemei
l e n n i ? Akar a társaságban tekintélyhez jutni ?
Akarja, hogy kellemes
társalgónak tartsák ? Olvassa el a
Társalgás
Művészete (Ellenálhatatlanság titka) ciaiü rendkívül érdekes könyveti
Megtudja
ebből, mint
viselkedjék, hogy férfit,
nőt, alattvalót, felletfbvalót egyaránt meghódítson I'
A könyv korrekt útmutatója
lesz az élet
minden helyzetében, bálokon, banketten, esküvőn,
színházban és mindenütt,
ahol társ aság van Jelen.
Tartalomjegyzéket
ingyen (diszkréten) küld
Deák, Budapest, Rákóczint 80.
—

Névjegyek, üdvözlőF jós fog rávegyen
kártyák és egyéb nyommielőbb a hires Leinzintatványok a legszebb kiger-féle
fogcseppből,
vitelben és legolcsóbban
üvegje 50fillérértkap-kaphatók a Délmagyarható Leinzinger
Gyula
ország könyvnyomdájában
gyógyszertárában Szeged,
BaaBBBBBBBaBSHRB
Széchenyi-tér.
1

Üzletáthelyezés folytán leszállított árak.

s
á

női- és leányfelöltő áruházát Kelemen-utca 7. sz.
a. (özv. Pollákné házába)
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